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НІГЕРЫЯ.

проста ні слядоў, 
ні ніцяў, ні хлебных 

драбінак.

я кажу банальнасці, 
але калі гэта месца 
існуе і ён частка яго, 
ты ведаеш, што нам 

трэба...

стой, 
глядзі!



там,
у пяску!

добра, дзя-
куй, божа, за 

спадарожніка
вую навігацыю.

што 
гэта?

...уаў.

гробаныя 
дзверы 
ў поле.

павольна, 
прыяцель.

невядома, 
што ўнутры...





ГОД НУЛЯВЫ
ЦЁМНЫ ГОРАД: ЧАСТКА ДРУГАЯ

СКОТ СНАЙДАР
СЦЭНАР

ГРЭГ КАПУЛЛА
МАЛЮНАК

ДЭНІ МІКІ - растушоўка, ФРАНЦЫСКА ПЛАЦЭСІЯ - афарбоўка, 

НІК НАПАЛІТАНА - шрыфты, КАПУЛЛА І ПЛАЦЭСІЯ - вокладка, 

КЭЦІ КУБЕРТ - памошнік рэдактара, МАЙК МАРТС - рэдактар

БЭТМЭН СТВОРАНЫ БОБАМ КЕЙНАМ



дзе ён?
мы згубілі 

яго? скажы, 
што не згубілі!

пятая? ха! дзякуй фартуне. 
эх. калі ён у гэтым танэле, 
тады ён наш! машына 39 і 

астатнія, вы ўсе там?
цудоўна. 

цудоўна! у мяне была скрыня 
аскепкак гранаты, якія мой та-
туля прывез з арміі. «лімонныя 
цукеркі». чакаю не дачакаю-
ся, калі кіну кавалак «цукеркі» 
ў кіроўчую сядушку машыны, 

якой кіруе гэты дзівак.



д’ябл, размаўляйце са мной, 
хлопцы. мы тут сляпыя. 

гэтая свалата запусціла ней-
кую праграму, якая адключы-
ла нашыя камеры. мы бачым 

толькі... кажаноў.

хлопцы?!

машына 27, 
сэр. мы... мы 

лічым, што пе-
раследуем яго!

вы 
лічыце?

мы лічым, што ён 
збочыў у танэль на 
пятай! мы ўсе пе-

раследуем яго!

ПАЛІЦЫЯ

дык 
што? вы 
бачыце 

яго?

яшчэ не, 
сэр.

ха. 
рыхтуйцеся 
ісці за ім у 
танэль...

...закладаюся на тое, 
што ён пабачыць вас толькі 
адным позіркам і дасць на 

ўцёкі. кажу вам, хто прыйдзе 
з мячом у гэты горад, той 

ад мяча і загіне.

эм, 
сэр.



што? 
што там? 
вы яго ба-

чыце?

мы бачым 
яго, сэр!

а ён вас 
бачыць?

я лічу, што 
так, сэр!

і ён 
тармозіць?

ён разга
няецца, сэр!

мне перакрыць 
дарогу, сэр?

альфрэд, ты 
знайшоў сваё 
прызначэнне.

хоць я і 
цаню ваш...

цішшш...

...проста 
ўключай.



«машына 39, вы мяне 
чуеце?! што там? што 

адбываецца?»

«яна... штосьці 
робіць, сэр».

«штосьці робіць? 
добра, якога 
баламута там 
адбываецца?!»

«гэта ж проста машына!»

ха.

машына 27! валь-
дэз! размаўляй 

са мной! што яна 
робіць?!

пераскоквае 
нас, сэр.

пераскоквае?

не, сэр, 
цяпер яна 

прычапілася.

«прычапілася? 
прычапілася 

да чаго?»



чапляецца, 
пераскоквае, 

што, д’ябал бяры, 
яшчэ яна робіць?

скажы мне, 
што яна не 
ўходзіць 
ад нас.

хлопцы?!

восьмае 
падраздзяленне, 

хоць скажыце мне, 
што гэты псіх не 

пакінуў месца зла-
чынства вельмі рас-

хваляваным...



...гордан?

МЕСЦА ЗЛАЧЫН

о, яно хвалю
ючае, камісар.

паверце 
мне.

але відавочных прызнакаў 
умяшання бэтмэна няма. 
на першы погляд здаец-

ца, што ён прыйшоў сюды 
проста, каб паглядзець. 

нічога больш.

добра, і глядзі ў абодва 
вока, гордан. там павінны 
быць якіянебудзь сляды. 
штосьці, што мы зможам 
выкарыстаць, каб выса-

чыць гэтага №&@$@.

так. я сканцэн-
трыруюся на 
гэтым, сэр.

гордан, 
я...

ПСТРЫК



у цябе калі
небудзь быў 

пералом, 
харві?

канешне.

мой першы быў 
у чатырнаццаць гадоў 

у чыкага, скокнуў 
праз плот, каб збег-

чы ад школьнага 
надзіральніка. сцягно. 

ніколі не забуду, 
як было больна.

можаш гэта ўявіць? 
кожная костка ў тваім 
целе ламаецца... рас-

це і выгінаецца, 
пакуль ты не памрэш 

вось так.

я так разумею, 
вы не лічыце, 

што гэта зрабіў 
ён, лейтынант? 

кажан.

мабыць, але які 
забойца забівае 
кагосьці, а по-

тым вяртаецца на 
месца залачын-
ства, каб знайсці 

доказы?

божа, я не ведаю. 
мабыць, дастат-
кова звар’яцелы, 
каб апранацца, 

нібы кажан. 
я проста хачу 

сказаць...

...ён прыходзіць у 
горад, абясточвае 

некалькі кварталаў, по-
тым з’яўляецца гэты 
рыдлер і абясточвае 

ўвесь горад. ён пачы-
нае апранацца, як на 
хэлоўін  пачынаюць 
з’яўляцца шкілеты і 

трупы.

разумееш, 
калі б газеты 
друкаваліся, 
яны б толькі 

пра гэта 
і пісалі.

дзякуючы табе я ця-
пер рады выключэнню 
электрычнасці, афіцэр 
булак. як табе гэта?

«глядзі, можа, кажан быў 
тут, каб знішчыць сляды. 
пару дзён назад доктар 
кельвер... памёр пры тых 
жа абставінах... яму ўвялі 
яд адразу перад тым, як 

падпаліць лабараторыю».

«...і кажан быў там...»

«...дакладней, 
пакуль ён не 

сышоў».

сапраўды, 
пакуль не 

сышоў.

слухай. 
я толькі хачу 

сказаць, калі ён 
ходзіць, як кажан, 

гаворыць, як кажан, 
тады якога леса?

кажаны не ходзяць 
і не размаўляюць, 
дэтэктыў. цяпер 
паслухай мяне...



«...тэрарыст толькі што нанёс шкоду гораду. 
усяму. відавочна, вялікі шторм набліжаецца 

да горада... рэнэ. як кажуць людзе ў 
навінах, стары рэнэ нават можа быць 

суперштормам».

«тым часам лаэб пасылае копаў 
шукаць самаўпраўца, замест 
таго, каб абараняць свет. гэта 

значыць, што зараз горад у ру-
ках д’ябла. без святла, 

дзікі і ў паніцы...»

«...таму любы, хто 
хоча дапамагці...»

«...сапраўды любы, 
звар’яцелы ці не...»

«...любы, хто дае трохі 
святла ў цемры...»



...няхай робіць гэта. 
па меньшай меры, на дад-

зены момант мяне кла-
поцяць тыя, хто шкодзіць 

людзям. як напрыклад 
вар’ят, які ўводзіць лю

дзям нейкую чартаўшчыну, 
пераўтвараючую іх косткі 

ў сцеблы.

што вяртае нас 
да беднага докта-

ра пахі. «тэарэтычны 
батанік» (што б гэта 
ні азначала) з уэйн 

энтэрпрайзіс. знайшлі 
сведкаў?

аднаго.

неееее!

не! гэтага не 
можа быць.

доктар айслі, 
калі ласка, 

вам нельга тут 
знаходзіцца.

памэла айслі. 
навуковы супрацоўнік. 

шчыра кажучы, яна, зда-
ецца, больш засмучана 

зза раслін.

як кранальна. 
і яна бачыла забой-
цу? што яна кажа?

нічога па 
сутнасці...

«...кажа, што бачыла, як 
нехта, каго яна не змаг-

ла ўзгадаць, уваходзіў па 
сапраўднаму пропуску пры-
кладна за гадзіну да таго, 

як знайшлі цела».

«напэўна, шмат незнаёмых 
людзей праходзіць у будынак 
такой велічыні па сапраўдным 
прапускам. чаму гэты чалавек 
падаўся доктару айслі такім 

асаблівым?»

«ну, відавочна, 
было цёмна, і яна 
не разгледзела... 

але гаворыць, ён быў 
падобны на шкілет».

«шкілет». можа, 
гэты хлопец гатуе 

самагон.

што ж, 
адно мож-

на сказаць з 
упэўненнасцю, 
афіцэр булак. 
у цемры гэты 
горад яшчэ 

больш дзіўны.



нам трэба будзе 
штонебудзь з імі 

зрабіць, сэр. 
з кажанамі. калі вы 

плануеце трымаць тут 
дарагое абсталяванне.

я паклапа
ціўся аб гэ-

тым, альфрэд.

пытанняў няма. 
гэта генератар 
перашкодаў. 
я правільна 
зразумеў?

так, нігма, 
ці «рыдлер», як ён сябе 
заве, адключыў элек-
трычнасць, адаслаўшы 

разлічаны імпульс 
праз цэнтральны вузел 
энэргасеці пад цэнтрам 

горада.

імпульс 
пашкодзіў усёй 

гэтай часцы 
сеці.

«на шчасце, готэмскія электрыкі хутка пачы-
няць яе. не пазней, чым праз некалькі дзён. 
спадзяюся, раней, чым пачнецца шторм».

справа ў тым, што я 
сустракаў нігму. я ведаю 
яго ці чалавека, падоб-
нага на яго. гэта адклю-
чэнне, ён падаў гэта як 

загадку гораду.

ён хоча, каб мы 
вярнулі электрыч-
насць, каб ён зноў 

нейкім новым чынам 
змог ударыць па сет-

цы. быццам цягае 
за нітачцы.

РЫДЛЕР: ХТО ТАКІ ЭДВАРД НІГМА? ЯШЧЭ АДЗІН ПСЕЎДАНІМ?

што б ён ні задумаў, 
лічу, гэта будзе з удзе-
лам чарговай электрыч-

най атакай.

гэтага генератара 
перашкодаў павінна быць 
дастаткова, каб спыніць 
усё, што ён запланаваў.

ён падвой-
ны, моцны і 

адфільтровывае 
ўсё, што 

ўспрымае як 
скачок напругі. 

мне трэба толькі 
скончыць з 

ім і схаваць у 
энэрга вузле.

ці не 
падасі мне 
футболку, 
альфрэд?



канеш-
не, сэр.

мае шрамы з айс 
кемікалз загоілісь 
лепш, чым я чакаў. 
першы сапраўдны 
пацалунак готэма, 

хех.

так, першы 
пацалунак.

альфрэд? 
што не так?

НАВІНЫ МЕТРАПОЛІСА:
ГОТЭМ: НАБЛІЖАЕЦЦА ШТОРМ РЭНЭ, 4 КАТЭГОРЫЯ?

што? нічога. 
прабачце, сэр. 

вось.
а раследванне 

забойства?

вось рэзульта-
ты аналізу крыві 
абедзьвух ахвяр. 
і тое, што я бачу, 

не мае сэнсу.

я ізаляваў форму-
лу, якую ім павінны 
былі ўвесці. доктар 
дэль пахі і доктар 
біл кельвер. абод-

ва даследчыкі з уэйн 
энтэрпрайзіс.

біяхімічны склад больш прасунуты, 
чыў ва ўсяго, з чым я раней сутыкаўся. 
я не ведаю дакладна, як гэта адбыва-
ецца, але яна прымушае косткі праз-

мерна расці, пакуль чалавека практычна 
не разарве знутры.

але гэта яшчэ 
не самае цікавае. я 
прапусціў формулу 
праз усялякія базы 
дадзеных, каб па-

глядзець, хто б мог 
яе распрацаваць.

і гэта мы. 
патэнт на гэтую 

формулу належыць уэйн 
энтэрпрайзіс. яна была 

распрацавана доктарам 
карлам хелфернам.

адзін з 
людзей 
філіпа?



не магу сказаць. усе запісы 
пра яго знішчаны. але так 

пачынае праглядвацца 
матыў, калі добра пры-

глядзецца.

былы вучоны 
ўэйна забівае 

дзеясных вучоных 
уэйна... хелферн 
можа стаяць за 

ўсім гэтым.

я пераглядзеў усе запісы ў 
готэме пра даследванні, што звя-
заныя з косткамі. я змог знайсці 
толькі чаргу жахаў. шэраг неле-

гальных лабараторый, у якіх пад-
доследных жывёлін разрывала 

на кавалкі іх жа дэфарміраваным 
шкілетам.

нікога не 
арыштавалі, але 

той, хто стаіць за 
гэтымі інцыдэнтамі, 

атрымаў мянушку 
«доктар смерць».

доктар смерць. 
міла. калі хел-
ферн гэты «до-
ктар смерць», як 

вы збіраецеся 
яго знайсці?

а пагутару 
з адзіным чалавекам 

у готэме, які можа 
хоць штонебудзь 

пра яго ведаць.

відаць, вы ўсё 
прадумалі, сэр. 

магчымма, вам варта 
падумаць пра тое, каб 

інфарміраваць дэпарта-
мент паліцыі...

не.

здаецца, 
вы вырашылі 

зрабіць іх сваімі 
ворагамі, май-

стар брус.
я даў ім флот 
дырыжабляў.

каб 
сачыць 
за імі.

я ім не давяраю, 
альфрэд. паліцыя ўся 
была карумпіравана 

яшчэ да таго, як бан-
да чырвонага каўпака 
не пранікла ў яе. нават 

калі цяпер чырвоны 
каўпак знік, хто ведае.

на маю дум-
ку, у паліцыі 
няма ні ад-
наго добра-
сумленнага 
чалавека.



што вы 
гаворы-

це, містар 
уэйн?

лейтынант гордан. 
я не чакаў вас. вам 

штосьці трэба?

трэба?
ну, папершае, 

я хацеў сказаць, 
што рады зноў 
бачыць вас у 

горадзе.

і сказаць, як адваж-
на вы дзейнічалі ў айс 

кемікалз, калі выступілі 
супраць банды чырвона-

га каўпака. лічу, 
вашы бацькі...

лейтэнант, я 
трохі спяша-
юся. так што 
выбачайце...



містар 
уэйн... брус.

паслухай, 
я ведаю, што 

здарылася той 
ноччу...

«...я ведаю, ты злу-
ешся на мяне, але 
ёсць тайны наконт 
таго, што на самой 

справе...»

на вас?

лейтэнант, 
я ведаю ўсё, што, 
як вы лічылі, ніхто 

не даведаецца. усё, 
што вы замоўчвалі.

таму больш нават не 
загаворвайце са мной 
пра тую ноч, пакуль 
не будзеце гатовыя 

да сапраўднай агіды. 

добра.

але два вашых 
вучоных мёртвыя. атру-
чаныя нейкай сыроват-
кай, якая прымусіла іх 
чортавы косткі разар-

ваць ім скуру.

ёсць справы 
паважней, чым 
нашы асабістыя 

праблемы.

як я і 
сказаў, 

мне трэба 
ісці.

добра, 
містар уэйн. 
толькі адно 

пытанне.

што там 
унізе?



чаму вы 
пытаецеся?

я проста 
цікаўлюся 
старымі 
дамамі.

я чую генератары... 
энэргія паступае ў 
ваш дом адсюль?

мы 
проста...

чаму 
б вам не 

зазірнуць?

ну жа.

сэр, я...

усё ў 
парадку, 
альфрэд. 
ён хоча 

ўбачыць. 
няхай.

добра.



вы павінны былі ўбачыць, 
лейтэнент гордан.

генератары занадта 
грувасткі, каб тры-
маць іх у маёнтку.

мы захоўваем іх 
унізе. але прабле-
ма ў тым, што яны 

прывабліваюць 
кажаноў. мы 

распылялі спрэй 
там унізе.

а цяпер, 
я ўпэўнены, 

вам ёсць, чым 
заняцца.

вось 
у мяне 
ёсць.



ГОТЭМСКІ УНІВЕРСІТЭТ ІНЖЫНЕРНАЯ ШКОЛА.

люцыюс...
...люцыюс фокс.

хто 
гэта!?

каб мне 
праваліцца...



...брус 
уэйн!

прабачце, 
што не 

прыйшоў раней, 
містар фокс.

заві мяне 
люцыюс, калі 
ласка. ты вы-

глядаеш... 
стомленым. 

але выглядаеш 
добра.

але ты вярнуўся 
ў горад прыкладна 
пяць хвілін да яго 

калапса.

гэта было... узрушаюча.
ты тут працуеш?

«пратаціпная і пры-
кладное праектаван-
не». плазменныя сеці. 
вось такія траваедныя 
рэактыўныя рухавікі. 
я трапіў сюды, пасля 
таго, як твой дзядзя 
мяне звольніў. што 

ёсць, тое ёсць.

я ведаю, што мой бацька 
давяраў табе больш за ўсіх у 

кампаніі. ён казаў, што ты раз-
умнейшы чалавек, якога 

ён сустракаў.

я шаную тваю хвальбу, брус, але я 
не думаю, што ты прыйшоў сюды 

цёмнай неспакойнай ноччу, каб 
пацешыць маё самалюбства.

я тут наконт вучонага, 
якога ты наняў...

хэлферн.

так.

ён быў з групы, якуя 
я запрасіў, калі твой 

дзядзя толькі прыняў 
кіраўніцтва. усяго іх было 

пяцёра. кельвер, пахі, 
брукер, дыдс... і ён. хел-
ферн у сваёй галіне быў 

сапраўдным геніем.

ён займаўся 
нанамедыцынай 
і ў яго была ідэя 

сыроваткі, якая пры-
чаплялася б да клетак 

костнага матрык-
са і прымушала б 

тканіны... рэагаваць.

рэагаваць?

так. апрацаваныя косці ў 
адказ на траўму станавіліся б 

цвярозей у месцах удара. нават 
вырасталі б новыя клеткі. у гэтага 

быў бы вялікі патэнцыял. чэрап 
салдата абараняў бы яго 

мозг ад куль.

...але яна была 
нестабільнай, непадкан-
трольнай... такім жа стаў 

і хелферн.
што з ім 

здарылася?

апошняе, што я чуў, 
ён працаваў на роз-

ныя «чорныя скрыні» па 
ўсяму гораду. таемныя, 

фінансуемыя прыватнымі 
асобамі нерэгуліруемыя 
лабараторыі. усё працуе 
над сваёй савораткай.

ёсць яшчэ нешта, 
што важна ведаць 
пра гэтую сыво-

ратку, брус...



гэта быў і 
мой праект.

што... 
што ты 

нарабіў...

прабач, 
брус, але 
ён ідзе.

доктар 
смерць ідзе і 

ты не зможаш 
спыніць яго.

ніхто 
не зможа, 

старына. бо, 
павер мне...



...гэты горад 
яшчэ не бачыў 

нічога падобна-
га мне.

а я ж 
яшчэ толькі 
пачынаю.



копі, ты 
мяне чуеш?

там хто
небудзь 

ёсць?

што 
здарыла-

ся? што там 
было?

пракляцце, 
размаўляйце са 
мной! якога пя-
руна там адбы-

ваецца?!
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БОБАМ КЕЙНАМ

становішча 
ў готэме пагор-

шылася, бо шторм 
набліжаецца 
да берага...

мэрыя запэўнівае 
жахароў готэма, 

што электрычнасць 
будзе адноўлена 
раней, чым супер-
шторм войдзе ў 

готэм...

ты ілгул!

кален баіцца цем-
ры, тата. ты абяцаў, 
што высвятліш, як 
запаліць для яго 

святло. ты абяцаў.

ты 
не можаш 

зноў проста 
пакінуць 

нас.

ну харпа. 
я толькі трохі 

вып’ю з хлопцамі. я 
і блізка не разумею, 
як адрамантаваць 

святло.

пасля таго, што 
зрабіў гэты злодзей 
рыдлер, вы, рабятня, 

павінны быць ра-
дыя, што ў вас перад 

штормам ёсць дах 
над галавой.

наогул, твой брат 
можа выявіць трохі 
мужнасці... начнік? 

сур’ёзна?

але я дала 
табе кнігу і 
батарэйкі...

ага, нейкая 
кніга з дзіцячай 
бібліятэкі пака-
жа мне, як гэта 

зрабіць. ка-
нешне. слухай, 
я паспрабую 

раніцай.

калі ты 
наогул вернешся 
раніцай... апошні 

раз цябе не 
было два дні!заткніся, 

добра?! я твой 
бацька! не 

асмельвайся 
размаўляць 
так са мной!

калі мы табе 
не патрэбны, наво-
шта ты нас узяў?! 

чаму мы не можам 
вярнуцца і застац-

ца з мамай...

дзяўчынка, 
ты нават не 

хочаш ведаць, 
што там адбы-

ваецца...

...проста 
ідзі спаць!



мне гэта не 
падабаецца, 

харпер...

мне таксама, 
кален. про-

ста... забудзь 
на яго. ён жа 

нам не па-
трэбны, так?

памятаеш, калі 
мы былі ў бабулі 
некалькі гадоў 

раней? у палатцы, 
калі начнік згас...

ты так 
спужаўся, і мы 

не ведалі, як 
вярнуцца 
дадому.

памятаеш, 
што я ска-

зала?
ты сказала, 

што цемра ў маёй 
галаве... ты ска-

зала, што мне так 
страшна, бо я не 

бачу цябе.

гэта так.

у цемры 
страшна. відавочна. 
не ведаеш, што ва-
кол цябе, што хава-

ецца па кутах.

уяўляеш усё 
дрэннае, што 

там можа быць, 
і становіцца так 

лёгка забыць пра 
добрае...

...але ж 
я тут.

пэўна... 
так...

канешне, 
тут, кален.

добра.



слухай... зараз 
у гэтым горад-
зе ўсім страш-
на... ты бачыў 

гастранамічныя 
крамы. людзі 

біліся зза слоік 
бабоў.

падаросламу 
збівалі адзін 

аднаго.

«але ёсць асаблівыя 
людзі, кален...»



«...людзі, якія ба-
чачць увесь гэты 

страх і ўсё дрэннае, 
але яны падымаюц-
ца і робяць штосьці 

з гэтым...»

«...і хоць мы іх 
і не бачым, мы 
павінны памя-
таць, што яны 

ёсць».

памятаеш, што зда-
рылася ў палатцы той 

ноччу? нават мне было 
занадта страшна, каб 
спрабаваць знайсці 

шлях дадому.

але ты гэта зрабіў. 
ты скончыў пла-
каць і адвёў нас. 

ты ўспомніў шлях.



бачыш, кален, 
ты адзін з гэтых 

людзей. ты моцны.

што... што 
ты робіш?

ПСТРЫК

ПСТРЫК

ой, лёгка падклю-
чыць нешта такое. 
я прачытала сёння 

ўсю кнігу.

я лічу, ты 
разумней 
за тату.

я ведаю, што 
разумней яго.ну дык што, цяпер 

ты гатовы легці 
спаць?

добра. 
можаш 
выклю-

чыць яго.

я люблю 
цябе, блазан.

і я цябе, 
смуродніца.

КАНЕЦ


