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брус 
уэйн. вы 

арышта-
ваны.



ЦЁМНЫ ГОРАД: 
ЧАСТКА ТРЭЦЯЯ



наво-
шта...

люцы-
юс...

...навошта...
ты ўкалоў 

мне...
карл...

ты не павінен...
кхах...

карл! я ўжо даўно 
не чуў гэта імя.

памятаеш, як 
усё пачына-
лася, стары?

мы ўсе былі ў зале 
паседжанняў, з якой 

адкрываецца цудоўны 
від на паўднёвую частку 

заліва...

...і ты, ты сказаў містару 
кейну: «карл выдатны, 
так, але ён безразваж-

ны. усе, каму ён штосьці  
ўводзіць, паміраюць. з 
недалёкіх часоў ён ле-
чыць ад смерці і яшчэ 

ад нагосьці».

астатнія проста ківалі. 
відаць, гэта было ў аўторак 

днём, незадоўга да 
калядаў. я памятаю гэта, 

бо заліў застыў і быў 
крыштальна белым.



карл, калі ласка, ты 
павінен выслухаць 

м... ух!

ведаеш, большасць 
людзей, калі іх спы-
таць, думаюць, што 

самая маленькая 
костка знаходзіцца ў 

пальцах. аднак са-
мая маленькая, сама 

драбюткая костка, 
стрэмя... знаходзіцца 

ў вухе.

...яе цяжка знайсці, 
усяго тры добненькіх 
міліметра даўжынёй. 

але калі добра пакалу-
паць...

не хва
люйся...

ааа!

адчапіся 
ад яго!



брус!
бяжы! 

выбірайся 
адсюль!

брус?

брус
у э й н ?..

пакінь яго!
ён... акх!

...о, містар 
уээээйн! 

містар уэйн, 
вы тут?

не ведаю, стары, 
што ты зрабіў, каб 

нейтралізаваць маю сы-
роватку, але, мушу, мы 
можам зрабіць гэта па

сапраўднаму. хех.

выходзьце,

містар уэйн!



мне ёсць, 
што вам 

распавесці.

тое, што 
вы хаціце 
пачуць.

містар 
уэйн?

ці баааачыце,
гэта гісторыя... 

пра вас. і жахе, што 
здарыўся даволі 

даўно.

у ёй досыць 
тайнаў, містар 
уэйн. таго, што 
вы бы жадалі 

пазнаць.



хлусня...
плёткі...

...і 
праўда.

праўда пра бага-
тага распешчанага 
мальчонке з кры-

вёю на руках.

гэй, кастапраў...

...як там кажуць?
перамываць 

косці...

...ці перамалы-
ваць? ніяк не 

ўзгадаю.

АААА!



люцыюс!

кха... я... кха...
я ў парадку. нам 
трэба выбірацца 
адсюль! агонь...

горача. 
зразумеў.

прабач за 
ін’екцыю, 

брус.

гэта была мая неапрабаваная вакцына супраць сыроваткі 
хелферна. калі я даведаўся пра пахі і астатніх, я зразумеў, 

што гэта толькі пытанне часу, калі хелферн прыйдзе за 
мной. і пакуль мы размаўлялі, я ўбачыў, як спрацавала 

бязгучная сігналізацыя. і...

люцыюс, 
меньш слоў. 

хадзем 
хутчэй.

чаго я ўсё ж такі не раз-
умею, дык гэта навошта 
ён ввёў сыроватку сабе? і 
чаму яна яго не забіва...

дзе 
выхад?

сюды! праз 
заходні калідор!

люцыюс...

амаль... амаль 
знайшоў!

вось!



УЖО 
УХОООООДЗIЦЕ?!

не, вы ня можаце! 
асабліва вы, містар 
уэйн. бо я так доўга 

хацеў сустрэцца 
з вамі.

ці ведаеце, я бачыў 
вас толькі на фота. 

але ўсе яны былі зро-
бленыя даўно, калі 
вы былі яшчэ зусім 

дзіцём.

цяпер вам павінна 
быць колькі, двац-
цаць пяць? вы ве-
даеце, што ў такім 

узросце косці пера-
стаюць развівацца. 
тыя мяккія дзіцячыя 
косці цяпер крэпкія 

і зрошчаныя.

аднак, пацеш-
на... калі ведаць, 
дзе шукаць, усё 
ж можна знайсці 

мяккія кропкі. 
напрыклад, 
расколіны 
ў чэрапе...

нннг!

...дзе 
з’яднаюцца 

косці. расколіны 
ўсё яшчэ там... 

глыбока, як 
швы... ...толькі і 

чакаюць, 
каб ускрыц-

ца.



АААА!

РРРАААА!

адыйдзі ад 
міліярдэра...

...і падымі ўгору 
свае кляшні.

тры, 
два...

божа 
мой, ён 

мё...

брус, 
трымайся! 

брус!

«брус!»



твой 
бацька 

звоніць.

давай. цябе 
чакае лёккая 

смерць. пагава-
ры з ім у апошні 

раз.

брус?

калі ласка, 
брус! пагава-
ры са мной.

брус, ты 
там?!



брус?

я 
прачнуўся, 
альфрэд.

люцыюс?

ён у парад-
ку. чакае ў 
калідоры.

як доўга 
я быў...?

большую 
частку дня, 

сэр.

мне трэба 
ісці.

на самой справе, 
сэр, вам трэба 

адпачнуць. у вас 
лінейны пералом 

чэрапа.

альфрэд, мне 
трэба закон-
чыць генера-

тар перашкод.

мэр і паліцыю 
змогуць даць 
электрычнасць 

меньш, чым 
праз суткі...

...і рыдлер, калі я не 
заглушу сігнал, які ён 

збіраецца выкарыстаць, 
якім бы ён ні быў, ён 
проста зноў абясто-

чыць увесь горад.
акрамя таго 
смерць усё 

яшчэ на 
волі...

майстар 
брус. ваш 

чэрап.

зломаны.

падумайце пра гэта. вам яшчэ 
пашанцавала, што няма крыва-
тачэння. але калі б гэты монстар 
пратрымаў вашу галаву хаця б 
на паўсекунды дольш, ён бы, 

хутчэй за ўсё, расплюшчыў ваш 
чэрап. а яго аскепкі ўпіліся б у 

ваш мозг.

вы разумееце, 
сэр?

так.

ты 
прынес мне 
вопратку?

эх...

альфрэд.

мой 
цывільны 
касцюм?

мой 
цывільны 
касцюм?

у мяне 
няма на 

гэта часу, 
альф...

што 
за...



нам трэба 
пагаварыць, 
містар уэйн.

калі вы чакалі, каб пачуць 
словы падзякі, тады баюся, 

вы будзеце расчараваны, 
гордан.

таму вы 
можаце вярнуцца 
з камісарам лаэ-

бам і кампаніяй да 
пошукаў бэтмена.

магу. бо вы маеце рацыю, нават пры ўмове 
тэрарыстычнай атакі і набліжаючага супер
шторма лаэб бачыць толькі бэтмена. сама-
судзец, чыя папулярнасць уяўляе для яго 

перашкоду.

але я казаў гэта яшчэ 
ўчора. зараз ёсць рэчы 

найважнейшыя за тых, што 
адбываюцца між намі. 

відавочна, вы шукаеце хел-
ферна. як і я. не паліцыя. не 

лаэб. я, джым гордан.

мабыць, я вам і 
не падабаюся, 
але мы ў адной 

камандзе.

мы абодва імкнемся 
стрымаць яго ад за-

бойства вашых людзей. 
і запэўніваю вас, мы 

возьмем гэтага хлоп-
ца, калі падзелімся 

інфармацыяй.

аднак калі вы прыха-
ваеце інфармацыю, вы 
мне перашкодзіце, а я 

не магу дапусціць гэта-
га. нам трэба працаваць 

разам, містар уэйн.

ведаеце 
што?

вы правы.

вы мне 
не падабае-

цеся.

але ведаеце, што мне 
сапраўды хацелася 

б ведаць, а, гордан? 
дзе вы ўзялі плашч, які 

заўсёды носіце?

што?



«вы чулі мяне. ваш плашч. дзе вы яго 
ўзялі? ён добра, шыкоўны».

«памятаеце? а я памятаю. вы 
суправаджаллі мяне з тэатра 
ў ролі інспектара па справах 

непаўнагадовых».

«вы і... хто гэта быў? 
як там яго звалі? а, 
сапраўды. дэтэктыў 

дэн каррыган».

«пагаварыць. вы 
самі гэта сказалі. 

дык давайце пага-
варым».

«давайце пагаварым 
пра дзень, калі гэта 

здарылася. як наконт 
гэтага, гордан?»

«містар уэйн, я 
прыйшоў проста..»

малы.

«вы ўдвох везлі мяне 
назад у вучастак ча-

каць маіх бацькоў. але 
ўвесь шлях вы рабілі 

прыпынкі».

«у пяты ці шосты раз гэта была 
швейная майстэрня, мне стала вельмі 

цікава, і памятаю, як я спытаў...»

чаму вы ўвесь 
час спыняецеся?



мы проста правяраем, 
містар уэйн. кожная 

машына абараняе які
небудзь квартал, а гэты 
 наш. нам падабаецца 
спыняцца і правяраць, 

ці ўсё бяспечна.

«памятаю, як прыемна было гэта 
чуць. адчуваць удзячнасць за тое, 

што вы робіце, за вас саміх, гордан».

«памятаю, як мне хацелася даць вам 
штонебудзь, якінебудзь падарунак 

ці сказаць дзякуй».

«а потым раптам ваш 
паплечнік, карыган, 

вярнуўся ў машыну і ён 
прынес вам падарунак».

«ён як быццам 
з’явіўся з маёй галавы. 
гэты прыгожы плашч».

«памятаю, як мы крануліся і 
паехалі ў вучастак, і было ад-
чуванне, што ўсё добра. гэта 
дзіўнае адчуванне бяспекі».

«паліцыя павінна абараняць людзей, 
а людзі  быць ёй удзячны».



тады я не разумеш, 
што гэты плашч быў 

проста #@$% платай. як 
і ўсе падарункі.

вы не прыглядалі 
за людзьмі ў гэтым 
квартале. вы сачылі 

за тым, каб яны 
катавалі і паміралі.

містар уэйн, я б 
вас папярэдзіў, 
што ва ўсіх нас 
ёсць... цёмныя 
пятны, якія...

...чорт бяры, 
уэйн!

я памятаю ўсё, як быц-
цам гэта было ўчора, 
гордан. канешне, на 
самой справе ў маёй 

памяці ацціснулася тое, 
што здарылася пазней 

увечары...

...у тым 
правулку за тэа-
трам. і найбольш 
ярка я памятаю...



...гэта.

гэты 
выгляд.



хаціце арыштаваць мяне, 
арыштоўвайце. але я ніколі 
не буду давяраць вам. вы 

карумпіраваны. вашы людзі 
карумпіраваны. і можаце 

згінуць у гэтым сваім 
плашчу.

а цяпер 
дай мне мой 
чортавы кас-

цюм, аль-
фрэд. лейтынант!

гэта толькі што 
патрапіла ў вуча-

стак. яно адрасавата 
камісару. я падумаў, 
вы павінны ведаць. 

гэта копія.

о не.



сэр, сведчанні, 
якія я атрымліваю па 
шторму рэнэ... заліў 

будзе практычна 
непраходны для...

усё ў парадку. 
я набліжаюся 

да цэнтра 
ньютан.

спадзяюся, 
дактары дыдс і 
брукер так сама 

адказна ставяцца 
да сваёй справы, як 
і келвер з пахі. калі 

яны ўнутры, я змагу 
дабрацца да іх раней 

хелферна.

яны адзіныя, 
хто выжыў з 

групы, у якую 
ён быў наняты.

дзверы павінны адчыніцца, 
калі вы прыбудзеце. калі 

будзеце там, можаце 
папрасіць іх пераправе-

рыць вашыя аптымістычныя 
разлікі наконт заліва. 

у рэшце рэшт, гэта 
метэаралагічны цэнтр.

«фармальна, філіп выкарыстоўваў наву-
ковыя даследванні для спісання падаткаў. 
але па сутнасці гэта месца  «стратэгічны» 

метэаралагічны цэнтр. пагодная зброя».

«тыднямі падсілкоўваючы шторм аблокамі. 
ці атмасферны дысперсант, які рассейвае 

аблокі, выклікаючы засуху...»

«пагодная зброя. ваш 
дзядзя ніколі...»

пра 
нябожчыкаў 
дрэннага не 
кажуць, мой 

сябар.

я ў...

...доктар 
дыдс?



...дапамаа
аажыцееее 
наааааам...

дапамаааажыце!

сэр?

калілассска...

ужо 
позна!

іх ужо 
атруцілі. 

цяпер ім не 
дапамагці.



дарэчы, 
пра гэта... ...прывітанне, 

містар кажан. хех... 
значыць, вы ўсё ж 
такі сапраўдны?

божа, што 
ён з імі 
зрабіў?

не падыходзіць! ён узброены!
паўтараю, ён узброены! 

падрыхтуйцеся страляць!

спыні
цецся.

ніколі,
псіх.

ён 
набліжаецца!

агонь!



ПРАЦЯГ БУДЗЕ...


