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ТОКІЁ. 1946.

дарагі, гэтай 
ноччу ты далё-

ка ад мяне...

ты ў 
страшных 
месцах...

...але, мой 
дарагі, будзь 

адважным 
для мяне

бо кожнае 
сэрца...

«якое сёння 
трывожыцца 

пра цябе», мой 
дарагі...

свеціць 
для цябе...

...у гэтым бледным, 
бледным лунным 

святле.

зверху 
глядзіць на 
цябе, мой 

дарагі.

у святле 
гэтай блед-
най, блед-
най луны.



ГОТЭМ.
ШЭСЦЬ ГАДОЎ РАНЕЙ...

працягвайце 
страляць! і не 
саромейцеся 

пацэліць у 
галаву!

ауч!



добрая спроба, псіх! 
але нас папярэдзілі пра 
тваю тактыку. бачыш? 

мы падрыхтаваліся.

 маскі, 
хлопцы!

пячора, 
пячора, ты 

там?!

сэр
=зззззт=

немагчыма
=зззт=

чорт, на 
сувязь!



пячора, ня ведаю, 
ці чуеш ты мяне, 
але я збіраюся 

наверх! я буду...

зараз, калі 
ён паспрабуе 
забрацца на 
кроквы з да-

памогай сваёй 
ё-ё гарматы...

...вы падстрэліце 
яго прама ў па-
лёце... глядзіце 
ўверх, рабяты. 
глядзіце ўверх.

пячора, чорт 
бяры, мяне хтосьці 
падставіў! паліцыя 

гатова да ўсіх...

я чую яго, сэр! 
ён блізка! я стаю 

каля...

...ай!

пячора, 
ты чуеш? 
пячора.

лодка! ён 
ідзе да лодкі, 

камісар!

лодка, га?
гэй, бэтмэн. 

калі ты слуха-
еш, у мяне да 
цябе пытанне.



...табе спада-
балася цу-

керка, якую я 
табе пакінуў?

як толькі 
дым сыйдзе, 

страляйце.

вось 
так...

...ідзі назад 
да матулі.



а, ты 
вярнуўся!

хочаш загінуць 
разам са сваімі 
ахвярамі, так?

твае косткі, 
іх косткі...

мы яго не 
бачым, сэр. 

але ён павінен 
быць дзесьці 

каля...

я чуў 
воплеск! 
сюды, 
сюды!

у басэйне! 
вось, вось, 

вось!

«добра, рабяты, калі ён паспрабуе 
высунуцца, вы, хлопцы, зрабіце з яго 

рэшата. ён нікуды не дзенецца!»



пячора
кха!.. пячора... 
калі ты мяне 

чуеш...

бэтмэн!
спыніся...



...і ўзлазь
 у лодку.

пячора, 
на сувязь, 

пячора!

да берагу міля. 
ты не праплы-

веш і чвэрці гэтай 
адлегласці, калі 

яны знойдуць цябе.

пракляцце, ён ня тут! 
праверце на рацэ, 

праверце, праверце! 
зараз жа!

гэта 
пра 

цябе.



табе трэба зняць 
гэтую маску, па-
куль яна не вы-
жгла табе вока. добра, 

трымай.

правер дыоптрыі. 
без іх я практычна 
сляпы. вазьмі іх.

але дапамажы мне 
правесці гэтую 

лодку праз шторм, 
інач мы абодва 

станем мокрымі і 
мёртвымі.

паліцыя. як яны 
даведаліся, што я 

буду там?

рыдлер. ён даслаў у дэпар-
тамент нататку пра цябе. 

сказаў, што да некаторага 
часу вы былі саюзнікамі, але 

цяпер ты яму надакучыў.

ён расказаў нам, дзе ты 
з’явішся і як будзеш сябе 
паводзіць... даў лаэбу 
нагоду, якая яму была 

патрэбна, каб абвясціць 
табе паўнамаштабную 

вайну.

тады наво-
шта дапама-

гаць мне?
ня ведаю. мабыць, аднаўляю баланс у 
сусвеце. у рэшце рэшт, ты выратаваў 
маё жыццё ў айс кемікал. выратаваў 

мяне ад той бэлькі.

я бы выратаваў 
любога. павер мне, 
нічога асабістага.

хех. вось і я пра тое ж. у 
гэтым горадзе мала хто 

так робіць. і я думаю, што 
мы можам дапамагці 

адзін аднаму.

чаму? чаму 
я павінен цябе 

слухаць?

з-за 
бруса 
ўэйна.

што?



уэйн вяртаецца 
ў готэм. гэта 

нешта значыць 
для мяне. разумееш, я бачыў яго 

аднойчы, калі ён быў ра-
бёнкам. ён прагуляў шко-
лу, і нам патэлефанавалі, 
каб мы знайшлі яго. мы 
яго знайшлі і адвезлі ў 
паліцэйскі дэпартамент 

чакаць бацькоў.

па дарозе мы з 
паплечнікам як звычайна 
аб’язджалі квартал, пра-
вяраючы ўладальнікаў 

крам.

«уэйн бачыў, як 
мне далі падару-

нак. плашч».
«ён спытаў мяне пра яго, і я 
сказаў, што людзі готэма 
проста любяць нас, бо мы 
забяспечваем іх бяспекай».

«і хлопчык 
так... паглядзеў 

на мяне».

«гэта была толькі трэцці тыдзень 
у готэме. я толькі што пераехаў 
сяды з чыкага, дзе справы йшлі 

вельмі дрэнна».

«думаю, настолькі дрэнна, што я нават 
спрабаваў не страціць надзею наконт 
гэтага месца. убачыць яго такім, якім 
мне яго прадстаўлялі дэпартамент і 
аддзел кадраў.  якім я хацеў, каб ён 

быў для барбары і джэймса».

«я амаль падмануў і сябе 
напрацягу гэтай пер-

шай пары тыдняў. у мяне 
амаль атрымалася... да 

гэтага моманту ў машы-
не, калі я ўбачыў на твары 

ўэйна надзею».

«гэта забіла яе ў мяне. 
гэта разбурыла ўсю 

ілюзію».

«я павінен быў 
ведаць. таму 
тым вечарам, 

перад сваёй зме-
най, я пайшоў у 
адну з карамаў, 
у  швейную май-

стэрню».

«проста... 
паглядзець».



«пазней я даведаўся, 
што сабачыя баі былі толькі 

верхавінай айсберга. канешне, 
я ведаў гэта і тады, але на той 
момант я бачыў толькі жывёл».

«сабак трымалі ў 
электрычных клетках».

«кожны дзень слабы разрад 
электрычнага току праз пад-
логу біў па іх лапах, робячы іх 

звар’яцелымі, пакуль іх не нац-
куюць адзін на аднаго».

«там былі кары-
ган, пара, лінч... 
гэта месца было 
напоўнена копамі 

і злачынцамі, 
якія смяяліся і 

жартавалі, пакуль 
глядзелі, як нейкія 
збітыя жывёліны 
забіваюць адзін 

аднаго»,

толькі паглядзіце! 
гэта ж джымба! 

сардэчна запраша-
ем, паплечнік! хадзі 
сюды і рабі стаўку!

зараз жа спыні 
гэта, карыган, 
інач я пайду 

да лаэба!

пойдзеш? пачакай тут. праз 
гадзіну ён прыйдзе за сваёй 
доляй! стары добры камісар 
практычна абірае нас, бед-

ных хлопцаў.

може, мне тады 
пайсці ў прэсу? 
можа, мне даць 
ім эксклюзіўнае 

інтэрв’ю аба ўсей 
карупцыі, якая ад-
бываецца ў лаэба 

пад носам?

паспрабуй.

і магчыма, 
зробім гэтую 

стаўку цікавей?



«я ўсё крычаў ім, што ў мяне ёсць дачка, 
маленькая дзяўчынка па імені барбара, па 
якой трэба клапаціцца, і маленькі хлопчык 

па імені джэймс».

«але яны не слухалі. 
стаўкі былі тры да адна-

го, што я выжыву».

«і ўсе яны проста 
захапляліся!»

«яны крычалі: «давай, 
ты зможаш! у цябе 

атрымаецца!»

«памятаю, што праз 
момант болю і ўласнага 

крыку я зразумеў...»

«...яны 
падтрымлівалі 

сабак».



«у рэшце рэшт карыган 
прайшоўся і сабраў з усіх гро-
шы, наказваючы ўсіх за тое, 

што паставілі супраць яго 
хлопца».

«за тое, што лічылі, што 
пратэжэ дэна карыгана 

не выйдзе пераможцам».

«я ўстаў з 
падлогі...»

«...я паднёс свой 
ствол да яго га-
лавы і клянуся... 
я амаль зрабіў 

гэта...»

«...і ведаеш, што ён сказаў мне? 
ён сказаў: «Я паставіў на тое, 

што ты выжывеш сёння, джымба. 
падумай пра гэта».

«потым ён мне нагадаў 
пра маю маленькую 
дзяўчынку, барбару, 
і майго хлопчыка, і 

спытаў, ці спадаваец-
ца ім гуляць з сабакамі 

так сама, як і мне».

«тады я 
сышоў, а калі 

ён спытаў, 
куды я 

сабраўся, я 
сказаў...»

«...сказаў, 
што збіраюся 
абыйсці свой 

гробаны 
ўчастак».



абыйсці 
свой гроба-
ны ўчастак

я абыйшоў яго. каб 
даказаць ім усім. я 

пракавыляў па парку і 
як раз паспеў пачуць 

два стрэлы.

зайшоў за вугал і ўбачыў 
хлопчыка, у якога яшчэ днём 

было столькі надзеі, цяпер 
ён плакаў над целамі сваіх 
бацькоў. і я не змог выйсці 

да яго. я не змог выйсці 
да яго, бэтмэн.

на наступны дзень, 
пакуль я  быў у шпітале, 

маёй дзяўчынцы прыйшоў 
ананімны падарунак. ца-
цачны пітбуль. канешне, 
гэта было нагадванне.

таму я нашу гэты 
плашч як нагадванне ім. 

каб яны ведалі, што і 
я не забыў таго, што 

здарылася.

па меньшай 
меры, так я 
кажу сабе. 

але часам...

часам 
я пытаю сябе, 

ці не нашу я яго 
з-за сораму.

але зараз, 
упершыню з той 

начы, я адчу-
ваю, што, маг-
чыма, штосьці 

змянілася...

...бо той хлопчык, 
брус уэйн, вярнуўся, 

каб змагацца за гэты 
горад. а зараз і ты 

тут... ты ўсё мяняеш. 
і разам...

спыніцеся, 
лейтынант.

не. я разумею цябе, 
бэтмэн. я выдатна 
разумею, пра што 

ты...

не. спыніце 
лодку.

што? а 
мае...

...акуляры.

вось 
жа ж...



сэр. я тут, альфрэд. 
наношу апошнія 

рыскі на генератар 
пашкоджанняў.

ты змог апазнаць 
хімічныя рэшткі, 

якія рука хелферна 
пакінула на маёй 

адзежы?

гэта, галоўным 
чынам, сумесь 

фасфатаў і кальцыя. 
шматлікія крыніцы 
днк, усе яны паш-
коджаныя і невы-

святляльныя. такім 
чынам, рэшткі ка-
жуць, што лаба-

раторыя хелферна 
знаходзіцца ў...

усіх месц не 
пералічыць. гэтых 
рэшткаў хапае як 

бруду. чорт.

нарэшце, пра бруд, 
я прынёс вам сняда-
нак, сэр. баюся, калі 

кулінарная школа свя-
тога ўільяма ў лондане 
прапанавала пашыраны 
курс, у ім не было ўрока 

па тэме «блэндэр».

у гэтых кактэйлях ёсць усё, 
што мне трэба, альфрэд. 
па калорыях і спажыўных 

рэчывах. раніцай, калі вяр-
нуся, зможаш прыгатаваць 
мне на снеданне ўсё, што 

захочаш.

у апошні час, калі вы 
вяртаецеся ранкам, 

мне прыходзіцца па-
даваць вам сняданак 
праз капельніцу. гэта 

ўсё пацалункі і абдымкі 
готэма.

эээх.
думаю, мне проста 
прыйдзецца рабіць 
сваю работу лепш.

альбо вы 
можаце...

магу што, 
альфрэд?

вы можаце 
дазволіць ка-
му-небудзь з 
нас дапамагці 

вам.

каму-
небудзь з 

нас?

глядзіце, колькі спраў 
лейтынант джэймс гордан 
раскрыў сам, без дапамогі 

дэпартамента. ці нават 
насуперак...

я прыму гэта ўвагі, 
альфрэд. на дадзены 
момант у мяне ёсць 
ты. гэтай дапамогі 

дастаткова.



але ў гэтым та ўся і справа, 
сэр. вы не дазваляеце мне 
дапамагаць. вы мне не да-
вяраеце. я не раблю для вас 

нічога, што ваш геніальны ро-
зум не змог бы зрабіць неяк 

на адлегласці.

аб чым ты?
ты тут, са мной, 

у гробанай бэтпя-
чоры. калі б я не 

давяраў табе, на-
вошта бы мне, чорт 

бяры, трымаць 
цябе тут?

ведаеш, брус, з цягам тых 
гадоў, пакуль цябе не было, 

аднойчы цябе знайшлі.

прыйшло паведамлен-
не, што ты жывеш у 

нігерыйскай пустэльні з 
качэўнікамі, людзьмі, 
якія вядомы жорсткімі 
трэніроўкамі, праз якія 
праходзяць іх воіны.

твой дзядзя 
філіп сказаў, што 
збіраецца вярнуць 

цябе дадому.

я скарыстаўся сваімі старымі 
вайсковымі сувязямі, каб адправіць 

з гусо паведамленне раней яго.

я падумаў, што 
калі яно апярэдзіць 

філіпа, тады ты змо-
жаш уцекчы.

я аддаў усё, што ў мяне 
было, усе мае зберажэнні, каб 
заплаціць кур’еру. ён сказаў, 

што прынясе ў племя тэлефон і 
перадасць яго табе. памятаю, 
як стаяў наверсе і чакаў, што 

ты выйдзеш на сувязь...

...я амаль мог ды-
хаць, мне так хаце-
лася пагаварыць з 

табой. я назваў тваё 
імя, а потым...

...цішыня.

я сказаў сабе, што кур’ер 
проста падмануў, каб 

атрымаць аплату. але на 
самой справе я ведаў. я 
ведаў, што ты, хутчэй за 

ўсё, быў там, на адварот-
ным канцы, і не адказаў 

на званок.

але я зразумеў. у рэшце 
рэшт, калі ты быў тут, маёй 

работай было паведам-
ляць тваім бацькам пра 

тваё паводзенне. выклікаць 
дзіцячага паліцэйскага, калі 

ты ўцякаў у горад.

навошта 
табе думаць, 

што я спрабую 
дапамагці пасля 

ўсяго гэтага?

але назіраючы 
за табой гэтыя 

апошнія тыдні, я 
зразумеў, што справа 
была не ў гэтым. ты 
не падазраваў мяне, 
бо калісьці даўно я 

падвёў цябе.

і ты не падазраеш 
гордана, бо лічыш, 

што ён карумпаваны.

ты злуешся на 
нас. на ўсіх нас.

ты быў маленькім хлопчыкам, зусім 
адзін у той алеі, і нікога не было вакол. ні 
мяне, ні гордана, ні тваіх суграмадзян...

...ні бэтмэна.

цяпер я вельмі ганаруся тым, кім вы 
сталі, сэр. але я баюся, што ў глыбіні 
душы вы робіце гэта, вы - бэтмэн, бо 

такім чынам караеце нас...

караю вас? як я 
караю цябе?



«прымушаеце нас 
глядзець».

«вы спыталі, навошта 
вам трымаць мяне 

тут, і я ўпэўнены, не 
каб прыглядваць за 
вамі, сэр, а каб гля-
дзець. глядзець, як 

вы робіце тое, чаго я 
не змог».

«вы прымушаеце ўсіх нас 
глядзець. увесь горад. 
вы адпрэчваеце нас ноч 

праз ноч, калі выходзіце і 
абараняеце тых, каго мы 

не можам».

«але калі вы робіце гэта, сэр, 
калі дазваляеце мінуламу, яго 
шрамам, вясці бэтмэна, ён ста-

не чымсьці цёмным, дэма-
нам адплаты. не ўвасабленнем 

справядлівасці і надзеі. і не 
зладзіць ні ён, ні вы».

«паслу-
хайце, што 

я кажу... 
зараз мы 

з вамі, 
майстар 

брус».

«мы бачым 
вас і жадаем 
дапамагці».

«мне трэба ісці, 
альфрэд...»



«...бо я ведаю, 
дзе хелферн».

але я не разумею, 
сэр. катакомбы - гэта 
гістарычны атракцы-
ён для турыстаў. мне 

цяжка паверыць...

калі няма 
святла, гэта не 

атракцыён.

ты сам гэта бачыш. днк у 
рэштках адбіткаў пальцаў 

хэлферна, яно з розных 
крыніц, але занадта пашко-

джана, каб высвятліць.

але такое пашкоджанне 
ўзнікае ў выніку доўгага 
ўздзеяння атмасферы. 
а пыл у іх, фасфаты і 

кальцый...

старыя косткі... 
але такая сумесь 
усё ж такі даволі 
распаўсюджана.

катакомбы будавалі, 
каб абараніць горад ад 
заразных  балоцістых 

царкоўных могілак васем-
наццатага стагоддзя.

але яны так хутка сталі 
настолькі папулярнымі, 

што хутка сем’ям дазва-
лялася пакідаць на заха-
ванне толькі адну костку 

ад сваіх любімых.

я да таго, што ўсё гэта 
месца - даніна ідэі, што 
існасць чалавека можа 

складацца ў яго костках.

што робіць 
гэта даволі драма-

тычнае месца годным 
для лабараторыі 

хэлферна.

а ў хэлферна, 
відаць, добрае 
прадчуванне на 

драматызм.

сказаў мала-
ды чалавек у 
касцюме ка-

жана.



вось, 
калі 

ласка.

я на 
месцы.

бачыце 
што-небудзь 

цікавае?

яшчэ не 
ўпэўнены.

што? што там, 
сэр?

о не.

не, не, 
не...



сэр! сэр, 
што там?

я памыліўся на яго конт! 
хэлферн... яму патрэбна 
не помста! забойствы... 
гэта проста прыкрыццё.

прыкрыццё 
для чаго?..

чагосьці значна горшага. ён... ён 
выкрадаў матэрыялы ў вучоных, якіх 
забіваў! матэрыялы, каб зрабіць ней-

кую... машыну дня вялікага суда.

ён збіраецца захапіць увесь 
горад, альфрэд. усяго праз 
некалькі гадзін ён паставіць 

яго на калены!

хэлферн? але 
ён здаваўся...

не, не хэлферн. 
чалавек, на якога 

ён працуе. вось, хто 
сапраўдная пачвара. 
я яго недаацаніў... 

калі ласка, 
працягвай-

це...

нігма.

правільна, бэтмэн! 
ты неблага ўразіў 
горад! але, баюся, 
хутка я ўражу яшчэ 

больш.

нігма, слухай 
мяне. не рабі 

гэтага. тысячы 
людзей могуць 

загінуць!

...у гэтым весь сэнс, 
бэтмэн. ты не разуме-

еш? энтрапія паскорыла-
ся! свет загінае. узровень 
мора павышаецца. рэсур-
сы высільваюцца. моцных 

становіцца ўсё меньш...

...мы ўсе гэта адчу-
ваем. мы ўсе гэта ве-
даем. адзіная зброя 
супраць стыхіі, якая 

ёсць ва ўсіх нас, гэта 
інтэлект. мазгі!..

...дык чаму б не паско-
рыць гэтыя разбуральныя 
сілы і не зрабіць людзей 
разумнымі. стань разум-

нейшым ці памры!



і да няшчэсця для цябе, 
дэтэктыў, ты быў недастат-
кова разумным, каб спыніць 
мяне на гэты раз. бо так ты 

думаеш пра сябе? як пра 
дэтэктыва?

а дэтэктыўныя гісторыі, 
ну, яны жа як загадкі. бітвы 

розумаў. эмпірычныя загадкі, 
канешне. яны не такія чыстыя, 

але ўсё ж лічацца.

дэтэктыў збірае ўсе 
ўдоказы і ўзнаўляе 

звычайны ход рэчаў.

але гэтым раз-
ам дэтэктыщ, 

ну...

...час захаваць дэтэктыва 
з палымі пакутнікамі. бо праз 
лічаныя хвіліны готэм будзе 
належыць мне. кожнае яго 

пражылле...

...яго 
косткі...

яго 
кроў...

...само паветра, якім 
ён дыхае. і ў мяне для 

горада ёсць значна 
больш смяротная за-
гадка, чым тая, якую 

ты не змог вырашыць.

таму давай скончым 
главу гэтай малень-

кай дэтэктыўнай 
гісторыі, добра, 

бэтмэн?..



ПРАЦЯГ БУДЗЕ...

...бо зараз твая роль 
у гэтай гісторыі 

скончыцца.

Скот Снайдар
сцэнар

Грэг Капула
малюнак

Дэні Мікі
туш

Францыска Плаценсія - колер
Кэці Куберт - нам. рэдактара

Капула і Плаценсія - вокладка

Сців Уондс - шрыфты
Майк Мартс - рэдактар

Бэтмэн створаны Бобам Кейнам

Пераклад і афармленне - comicsby.by
Набывайце коміксы тут - comicskrama.by


