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на мінулым тыдні 
тоўсты японец пазбавіў 

мяне ад міліёна 
даляраў.

такое здараецца. 
кажуць, гэта кошт 

бізнесу.

праз тыдзень я аддаў 
«усяго-та» 400,000 ма-
ленькай бабульцы з ён-

керс. старой птушцы 
пашансціла крануцца маіх 
аўтаматаў прама перад 

тым, як упасці на падлогу.

а калі яна ўрэшце ўстала, я 
заплаціў ёй з усьмешкай на 

твары. мая абыходлівасць не 
ведае межаў, бо я нават зрабіў 

фота з гэтай старой торбай.

але зараз я прайграю 
35 000 за адным з 
маіх блэкдэкавых 
сталоў, і мне гэта 

не падабаецца.



мне гэта 
зусім не 

падабаецца.



мой гнеў у шмат чым 
выкліканы тым, каму 

я прайграю.

неўдалая трупа штукароў 
з вегаса, якія клічуць сябе 

«ілюзіяністамі».

крытыкі назвалі іх част-
кай нуварышаў, якія 

пакатавалі ад готыкі.

нізкапробныя трукі 
вулічных штукароў 

і тое акуратней.

за адносна кароткі тэрмін яны ўжо зрабілі 
сабе нядрэннае імя, робячы свае фокусы ў 
кожным казіно ад вегаса да монтэ-карла.

але 
гэтым 

разам...

...яны 
выбралі не 
тое казіно.

калі ласка, 
джэнтэльме-
ны, прайдзіце 

з намі.

ёсць 
праблемы?

проста ідзіце 
з намі, сэр, калі 

не хочаце іх 
атрымаць.

спадары і 
спадарыні, я 

пытаюся вас...

...няўжо так у 
гэтым казіно 
звяртаюцца з 
пераможцамі?

не, 
не так.



так мы пасту-
паем з вамі.

казіно «айсберг» 
не зацікаўлена 
ў тым, каб яго 

ашуквалі, джэн-
тэльмены.

вярніце свой 
выйгрыш і ўйдзёце адсюль 
некранутымі. і больш ніколі 

не ганаруйце нас сваёй 
абразлівай прысутнасцю. 

дамовіліся, джэнтэль-
мены?

не.

што ты 
сказаў?

ты пачуў 
мяне, пту-

шаня.

слухай, 
можа, нам 
не трэба...

а можа 
і варта.

калі раптам вы, 
хлопцы, не чулі, пінгвін 

больш не пінгвін. не 
той, якім быў.

на самой справе птуша-
ня проста адсіжвае свой 
тоўсты азадак у сваім 

гняздзе.
адсіжваецца ад таго, хто 
кліча сябе... падрыхтуйце-

ся... імператар пінгвін.

пэўна, гэта разумна, 
так? хлопец забраў 

не толькі тваю 
імперыю, але нават 

забраў тваё імя.



і, лічу, калі 
гэта зда-

рылася ад-
нойчы... гэта 
може зда-

рыцца зноў.
таму не, птушаня. я і 

мае рабяты і гробана-
га граша табе не вяр-
нуць. і мне цікава...

...што, чорт 
бяры, ты мне 

зробіш?

жаўрук, калі табе 
не цяжка, калі ла-
ска, выпусці гэтых 
джэнтэльменаў.

бос?

я ска-
заў.

хех. я ж 
казаў.

не, ніякіх 
урвіцеляў. 
толькі вы...



...і пту-
шаня.



хммм. 
я больш трох 

гадоў нікога не 
забіваў сам.

мяне не 
ашукаць.

дарэчы пра 
тое, як вы 
забіваеце 

людзей, бос...

...«вярніце свой вый-
грыш і пойдзеце ад-
сюль некранутымі»? я 
ледзь не праглынула 

язык.

ну, часам трэ-
ба напускаць на 
сябе важны вы-

гляд, мой дарагі 
жаўрук.

але пакулькі 
важны выгляд тут 

відавочна не 
патрэбны...

у гэтых 
людзей ёсць 

сем'і?

напэўна 
ёсць.

цяпер не 
будзе.

прасачы 
за гэ-
тым.



...насупраць штаба 
паліцыі готэма знойд-

зены падкінутыя целы. у 
час адсутнасці бэтмэна 

ўзровень гвалту працягвае 
расці, людзі пачынаюць 

выказвацца...

...і наперадзе ўсіх ніхто 
іншы, як наш жа губернатар 

картар уінстан.

гэта не 
мой готэм.

не той, у якім я 
вырас. не той, які я 

ведаю і люблю.

гэта трэба спыніць. 
і я гэта зраблю. я 
абяцаю вам, жы-

хары готэма, я 
спыню гэта.

з чаго мы пачнем? з месца, дзе 
гэтых людзей бачылі ў апошні раз. 
з агіднага месца, якое было толькі 
крыніцай злачыннасці з тых часоў, 

як з'явілася ў нашым светлым 
горадзе...

...казіно 
«айсберг».

эм...

...значыць, гэты 
хлопец стварае 

нам перашкоды?

о, мой мілы 
жаўрук, павінен 
прызнаць, твая 
наіўнасць можа 
быць такой нат-

хняльнай.



добра, я, магчыма, 
зараз на ўзроўні 
нованароджана-

га кацяня, бо я ўсё 
яшчэ не разумею.

тады 
дазволь мне 
нешта раска-

заць.

разумееш, уінстаны і 
коблпоты, як кажуць, 

не разлі вада.

пачынаючы з самага 
заснавання готэма. і 
не толькі нашы сем'і 

сябравалі шмат 
гадоў...

«...але і я з 
картарам».

«на самой справе ў 
інтэрнаце, калі, нажаль, 
здавалася, што мне не-

куды схавацца... калі 
задзіракі пераўтваралі 

маё існаванне ў 
сапраўднае пекла...»

«...заўсёды 
прыходзіў 
картар».

значыць... 
гэта ўсё 

розыгрыш?

менавіта. усяго та 
невялікая сцэнка для 
немытых выбарнікаў. 
як ты напэўна ўбачыш 

гэтым вечарам.

мой стары 
сябар прыйд-
зе да нас на 

вячэру.



спадзяюся, 
ты пакінуў 

трохі месца 
для дысерту.

мой шэф-повар 
робіць лепшае 

суфле па гэты бок 
елісейскіх палёў.

дзякуй, 
я наеўся.

павінен сказаць, 
картар, старына, ты 

ўчыніў сёння ня-
дрэннае шоў.

што ж, 
часткова таму я 

тут, освальд.

гэта 
было не 

шоў.

прабач?

ты зайшоў за-
надта далёка, 

освальд. ты пры-
нес занадта шмат 

шкоды гэтаму 
гораду.

я гляджу на цябе зараз, 
на тваю асобу пінгвіна, які 

сядзіць на вяршыне імперыі 
зла, пакуль тая душыць го-
тэм, і я не бачу ніякага па-

дабенства з тым напужаным 
пакрыўджаным хлопчыкам, 

якога я ведаў калісьці.

яго месца 
заняў монстар. 
таму, освальд, 

карацей кажучы... ...я 
зачыняю 

цябе.



міс колінс, 
калі ласка...

брус уэйн мае 
рацыю. наша-
му гораду па-
трэбны змены. 

і таму... ...готэму трэба свая 
таймс-сквер, освальд. 
замест твайго казіно і 

акаляючых яго трушчоб...

...тэматычныя рэста-
раны, сеткі крам і ста-
рыя добрыя сямейныя 

забаўкі.



таму нават тваё ўлюблёнае 
казіно будзе ператворана... у 
крыты каток. і зараз ты мо-
жаш падвесці вынік, «стары-

на»... готэм - мой горад.

і я раю табе 
ўбірацца з майго 

шляху, бо я 
забіраю яго.

ну, 
добра.

жаўрук, 
дом 59-га, 
калі ласка.

слова.

за старое 
сяброўства. і 

новую справу.
няхай пе-
раможа 
мацн...



«час уста-
ваць...»

картар, 
старына.

праўда, картар, было б вельмі 
добра ведаць, што ты не 

ўмееш піць у меру. ты мог 
бы пазбавіць нас ад даволі 

няспраўнага становішча.

вось...
вытрыся.

ох, 
што...

ты...

...суччы 
сын.

ты 
напаіў 
мяне!

напаіў цябе? як жа 
такое магло зда-
рыцца? мы абодва 

пілі шампанскае. 
можа толькі...

хмм... 
відаць, нехта, 

магчыма, мог бы 
падмяшаць нарко-
тык толькі ў тваю 

шклянку.

мне сапраўды 
трэба пагутарыць 
з афіцыянтамі на 

гэты рахунак.

дзе мой тэлефон, 
быдла? я выклікаю 

паліцыю.

але я б настойліва 
параіў не рабіць 
гэтага, старына.

жаўрук, 
калі ласка.

святло.



разуме-
еш, пра 
што я?

хусцінку?

божа 
мой...



дык ты 
выклікаеш 

911 ці я?
ты пачвара... 

што ты нарабіў?

я зраблю вы-
гляд, што не 
чуў гэтага.

але, што тычыцца 
таго, што я зрабіў. 
я нічагошанькі не 

рабіў.

гэта ўсё 
зрабіў ты.

ведаеш, я так глыбока 
прасякнуўся тваёй прэ-
зентацыяй за вячэрай.

дазволь 
мне пака-
заць табе 

сваю.

к-картар, не!
к-калі ласка!



што...

...гэта...

...такое?

гэта будзе 
відыёзапіс з 

гэтага нумару 
гасцініцы. а гэта 

будзеш ты.

аказваецца, ты сядзіш на 
веноме, картар. я б ніколі не 

падумаў, што такое магчыма, 
але вось, калі ласка.

відаць, ты зняў гэты па-
кой мінулай ноччу, упора-
ты ў хлам... з міс колінс.

значыць, 
гэта...

так, міс колінс. 
што застало-
ся ад беднай 
дзяўчыны.

аднак мы не 
ўпэўненыя на 

100%, бо не можам 
знайсці яе галаву.

мы падазраем, 
што ты мог яе 

з'есці.

а вось, канешне, і прычына, чаму 
вы і міс колінс знялі гэты нумар. 
згодна твайму тэлефону, у вас 

было штосьці накшталт...

...як дзеці 
зараз гэта за-

вуць? сэкстынг, 
здаецца.

правільна. 
доўгая 

любоўная 
перапіска між 
вамі двума. 

гарэзы.

Я хачу цябе. Прама зараз.

Ты ведаеш правілы.
Скідай сваё адзенне.

Я зараз прыйду.

значыць, 
ты і міс колінс, 

эм, картар? 
стары кабель.

я 
ніколі...

пра гэта ёсць 
не толькі тут.

освальд, 
клянуся, табе не 
сыйдзе гэта з...



вось так, 
прыяцель. 
няхай усё 
выйдзе.

цыц. так што ў 
цябе зараз такія 

непрыемнасці, эм, 
старына? прыя-
цель? што ж нам 
рабіць з гэтым?

падстаўляеш 
мяне, освальд? 
гэта нізка нават 

для цябе.

я? з чаго гэта? 
я проста спрабую 
дапамагці старо-
му сябру, вось і 

ўсё.

я бы настойліва 
раіў гэтаму сябру 

адмовіцца ад свайго 
глупага крыжовага 

паходу.

я б запэўніў 
гэтага сябра, што ўвесь 
гэты няшчасны выпадак 

застанецца тайнай.

што яго сям'я 
не разбурыц-
ца, што яго 

кар'ера заста-
нецца непаш-

коджанай.

пакуль гэты 
сябар будзе памя-
таць вельмі про-

стую ісціну.

што готэм на-
лежыць пінгвіну. 
і больш нікому.

і гора 
таму, хто 
забудзе 

гэта.



...у чаканні прэс-канферэнцыі 
губернатара ўінстана. ён 

павінен расказаць пра свае 
планы на готэм, у тым ліку яго 

заяву пазбавіцца ад казіно 
«айсберг».

часам задзіракі 
маюць рацыю.



о божа мой!
губернатар 

застрэліўся! 
губернатар...

я хачу, каб на пахаванне 
гэтага чалавека даслалі 

самы вялікі букет, які 
толькі магчыма.

хутка, 
як толькі 
зможам.

няш-
часны 

картар.
ты па дурасці дазволіў 

сабе дапусціць тую ж па-
мылку, якую робіць кожны, 

калі мае справы са мной.

іператар пінгвін.
ілюзіяністы.

нават тыя 
задзіракі з маёй 

маладосці.



ніколі не неда-
ацэньвай пінгвіна.

бо апошняе 
слова заўсёды 

за мной.


