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вельмі даўно гэтыя 
рукі зламалі чалаве-
ка, які раней ніколі не 
прайграваў. я забраў 
у гэтага чалавека яго 
горад і яго надзею. але ён 

узрадзіўся нібы 
д'ябал і скраў у 

мяне свой горад.

але потым 
ужо чужымі рукамі 

смерць зноў 
спасцігла яго. і за-
раз я хачу вярнуць 

гэты горад.

я палепшыў 
свой веном.

яго ўнікальныя 
ўласцівасці 

павялічваюць 
маю моц.

у вас так 
сама ёсць 
невялікая 

доза.

адчуйце яго да-
рунак і выканай-
це адзінае, што 
я прашу ад вас 
зрабіць, пакуль 

вы не пакінулі гэ-
тае месца.

паспрабуйце 
мяне забіць, 

калі зможаце!



карыбская рэспубліка санта-прыска
турма пенья дура.

цела, што 
спачувае, 
працягвае 
спачуваць.

цела, што 
рухаецца, пра-
цягвае рухацца.

а я супакою-
ся, толькі 
калі буду 
мёртвы.

хто-небудзь з 
вас можа гэта 

зрабіць?





вы слу-
жыце мне 
добраах-

вотна.
літасць...

...і самаахвяр-
насць дзеля 

чагосьці боль-
шага, чым вы 

самі.

ганарыцеся 
тым, што вы 
распаліліся.

ганарыцеся тым, 
што далучыліся 
да многіх іншых, 
хто падсілкоўвае 

агонь.

тата?



п-п...
пекіта...

ты паклікаў сюды 
сваю дачку, ры-
вера, спадяю-

чыся, што я табе 
дарую?

калі ласка, 
бэйн... выка-

най пажаданне 
маёй дачкі... я 
ўсё, што ў яе 

ёсць.

не, не, вы не 
зразумелі, сеньор 

бэйн...

...я 
прыйшла 
пагляд-

зець.



я ненавідзела 
яго. ён увесь 

час збіваў мяне 
і маю маму.

іншыя дзеці 
ўцякаюць ад-

сюль. яны веда-
юць, што гэта 

ваш дом.

яны ведаюць, 
што гэта вы 

вызвалілі гэтую 
краіну... мы вучым 
гэта ў школе... але 

яны адначасова ба-
яцца вас.

іх бацькі, брыты і 
дзядзькі працуюць 
на вас... і многія з 
іх не вяртаюцца.

але я бачыла, 
што бацькі, браты 
і дзядзькі могуць 
рабіць з дзецьмі, 

сеньор бэйн.

і таму... ...вы наш 
найвялікі 

герой.



яшчэ раз 
дакранешся 

да мяне і 
ты памрэш.

ай.

«гэта апошні танкер 
з веномам, бэйн».



мы будзем 
у готэме 

праз чатыры 
дні.

рабяты, што ўжо 
дабраліся туды, кажуць, 

што, нягледзячы на нашыя 
мінулыя праблемы, совы 
ні аб чым не падазраюць. 
а кажаны наогул амаль 

усе зніклі.

гэта найўдалы 
час для твай-
го з'яўлення. 
вайна, якую 

ты заслужыў, 
ужо блізка.

ты даставіш 
нас туды за 

два дні...

...калі не, 
я расплюшчу 

цябе і ўвесь твой 
экіпаж уласнымі 

рукамі...

«...і скармлю 
карабельным 

сабакам».



праз гадзіны...

«я служу бэйну, 
бо ён трымае 
душу санта-

прыска ў сваіх 
руках».

«некаторыя 
гэта забы-

ваюць, але я 
памятаю».

«яго бацька быў 
рэвалюцыянерам, які 

стаяў за тых з нас, хто 
заўсёды быў пад прыг-

нётам урада». «яго бацька, як 
заўсёды хітры, збег. і 

бэйн, яшчэ дзіця, заняў 
яго месца ў турме пе-

нья дура».

«бэйн выплочваў пазыкі 
бацькі... сапраўднае вы-
прабаванне для санта-

прысканца».

«бэйн чакаў шмат 
гадоў... ён станавіўся 

мацней, разумней і 
хітрэй».

«некаторыя кажуць, што 
веном, які цячэ па яго ве-

нах, зрабіў гэтага чалавека 
мацней, быццам да венома 

ён быў значна меншым».

«але адданыя 
яму ведаюць, 

што гэта чала-
век спачатку стаў 

вялікім».

«адданыя яму 
ведаюць, што 
веном - гэта 
проста яго 

кроў».

«якая прыстасавала-
ся да яго фізіялогіі, 

як люстэрка, каб 
адлюстроўваць яго 

вышнасць».



«пакуль легенда пра яго 
разыходзілася, ён убачыў 

у далёкай краіне яшчэ 
адно адлюстраванне, 

горад, дзе жыла цёмная 
утрапёнасць, якую баяліся 

па ўсёй амерыцы».

неўтай-
моўны го-

рад.

«тады, як і ўсе 
вялікія людзі, ён 
убачыў штосьці, 
што пажадаў і 

вырашыў узяць».

«але ў гэтага гора-
да быў абаронца».

«тагасветны дэман, 
які хітрасцю і падманам 
час за часам не даваў 

бэйну дасягнуць вялікай 
перамогі».

«дэман думаў,
што ён рыцар гэтага 

горада...»

...але ён толькі 
аццягваў тое, 

што даўно 
павінна было 

адбыцца...

хмм?

уплыў 
грамадства 

распаўсюдж-
ваецца і на 

луну.

...бэйн 
сабраў армію 

паслядоўцаў, і 
цяпер пад яго 
кіраваннем яна 
бессупярэчна 
ідзе наперад.



я з зада-
вальненнем 

служыў бэйну, 
бо ён сільны, 

а я не.
гэта наш 
абавя-

зак.

падрыхтуй-
це наступ-

нага.

...бэйн трымае 
наш родны 

востраў у сваіх 
руках...

...і яго рукі 
ўзносяць 

нас...

...да 
нябё саў...



турма блэкгейт.
готэм.

ды скажы мне ўжо, 
нарэшце, колькасць 
супрацоўнікаў, до-
нальд, а то я стукну 
цябе гэтым чорта-
вым планшэтам!

усе нашы сістэмы 
бяспекі ўключаны і пра-

цуюць, агата. мы не 
бачым ніякіх прарываў, 
але яны могуць адбыц-

ца ў любы момант.

гэта 
адстой, до-
нальд. гэта 
проста ад-

стой.



а ў мяне застаўся 
толькі мінімальны пер-
санал, дзякуючы на-
шай цудоўнай краіне 
і няздольнасці федэ-

ральнага ўрада бачыць 
далей сваіх азадкаў.

я часовы 
наглядчык! мяне на-
ват не павінна было 
быць тут! мне трэ-

ба было працягваць 
займацца паперавай 
працай на гавайях!

але ёсць і добрыя навіны. 
напрыклад, генератары 
дагэтуль працуюць на 

100 адсоткаў. у іх вельмі 
вялікая моц, дзякуючы 
дадатковай нагрузцы 

пад турэм...

дональд, я ведаю, 
што чатыры тыдня ра-
ней ты быў стажорам, 

таму дазволь мне рас-
казаць табе штосьці 

пра жыццё.

калі на ўсім заходнім 
узбярэжжы знікае элек-

трычнасць, самалёты 
пачынаюць падаць з 

неба, а сонца закрывае 
гробанае незапланава-

нае зацьменне... добрых 
навін не бывае...

...гэта про-
ста навіна, якая 

адрозніваецца па 
ступені дэрмо-

васці...



...якога
ражна?..

«гэты 
свет 

цяпер 
наш»?

увага ўсёй службе бяспекі, 
гэта наглядчык зарбатас. 

народ, скажу сумленна, я не 
хачу чуць ніякіх смаркатых 
гісторый пра вашы сем'і. у вас ёсць праца... 

яна складаецца з 
таго, каб трымаць 

гэтых жывёл падалей 
ад сваіх сям'яў.

некаторыя з вас 
праходзілі праз нешта 

падобнае раней... зусім 
нядаўна. таму вам і 

плоцяць вялікія грошы.

але пакуль мы не даведаем-
ся, што тут адбываецца, наша 
праца ў тым, каб стрымліваць 
больш дзвух тысяч самых не-

бяспечных зняволенных па гэты 
бок аркхэма ў сваіх клетках.

калі гэтыя дзверы расчы-
няцца, у іх напэўна будзе 
невялікая армія супраць 

нашай асноўнай каманды, 
дональд.

эмм...
я раней 

ніколі не 
страляў...

усё бывае 
ўпершыню. і вазьмі 
дадатковыя кулі. 

калі ўсё будзе 
дрэнна...

...мне 
здаецца, я 
ўжо ніколі 
не вярнуся 
на гавайі.

донільд... 
стой тут і страляй 

ва ўсё, што войдзе 
ў гэты...



гэй, на-
глядчык.

тут бэйн 
тэліў.



спадарожнікавы тэле-
фон адключыўся, але ў 
апошнім паведамленні 
сказалі, што блэкгейт 

ужо ў нас пад 
кантролем.

твае людзі лёкка 
прасунуліся ў ахову, а 

насельніцтва турмы ах-
вотна супрацоўнічае.

паліцыя нічога 
не ведае. яны за-
няты сітуацыяй у 

аркхэме.

я добра іх ведаю, 
малісія, вязні арк-
хэма тупыя ў той 
жа ступені, што і 

звар'яцелыя.

нядаўна я звяртаўся 
да іх. яны плануюць мар-

наваць час і рэсурсы, 
падзяляючы готэм, нібы 

пірог... толькі для таго, каб 
бліснуць адзін перад аднім 

сваім вар'яцтвам.

гэтыя дурні 
не шануюць таго, 

што перамаглі, 
і таму я забяру 

гэта сабе.

я перамагаю, 
бо я заўсёды 

паважаю 
ахвяру.

ляці наперад 
з дозай венома. 

дашлі аднаго з на-
шых блэкгейтскіх 
ахоўнікаў у горад 

на паляванне.

мне патрэбны той, 
хто лічыць, што ён 

разумней астатніх... 
той, хто дзейнічае 

ў страхе.

пудзіла. усе яны 
ненавідзяць яго.

зняваж ворана, 
і астатнія зразумеюць, 
што ад гэтай вайны не 

ўйсці, бо я дам ім нешта 
сапраўды страшнае.

потым 
мы па-

дрыхтуем 
людзей.

ідзі.





я дарую вам 
гэта. узбраняй-

цеся!

каля берагоў готэма.

гэтай ноччу 
людзі санта-

прыска возьмуць 
уладу ў свае рукі 
і запяляць гэты 

свет!

аднак 
як ваш лідар я 

пайду з голымі 
рукамі, каб зла-
маць спіны ўсіх, 

хто прымушаў вас 
выпрошваць нават 

кавалак хлеба.



вы ведаеце 
маю гісторыю. 
я чуў яе з ваш 

вуснаў.

я адчуў 
страх, які 
яна нясе.

але мая доля 
тычыцца толькі мяне. 
не думайце, што жы-

веце ў ценю майго 
жыцця.

вы абраныя 
асабіста мною 
апосталы, але 

вы - не я.

сёння вы выкуеце 
першыя сказы сваіх 
уласных гісторый... 
гісторый, якія ста-

нуць легендамі, калі 
вы перадасце іх сваім 

дзецям.

ці памрэце, 
а чалавек, што стаяў 
каля вас, заб'е ваша-
га забойцу ад вашага 

імя, ушаноўваючы вашу 
смерць.

гэта наш 
шлях.

дык адпіце 
майго венома. няхай 
ён цячэ ў вас, робячы 
вас мацней і годней.

іх абаронцы няма. 
ім няма, на што спадзявац-
ца. ім няма, у што верыць. 
ім застаецца разлічваць 
толькі на наша суровае 

правасуддзе.

гэтай ноччу вы пры-
нясеце сваю перамогу 
санта-прысканскага 
паўстання на вуліцы 

дома бэтмэна.

і вы зробіце 
гэта дзеля 

мяне!

гэтай 
ноччу... дух 

санта-прыска 
ваш...



...а готэм - 

мой!


