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...я проста хацеў убачыць 
яго, бо тата казаў, што ён яму 

падабаўся ў дзяцінстве. я лічыў, 
вы ўжо будзеце займацца сваёй 

дабрачыннасцю, а альфрэд 
не заўважыць.

але ён 
заўважае ўсё.

як ён 
табе?

...хто?

як ён табе? 
фільм.

ой. не ведаю. 
ён нейкі...

глупы.

глупы?!
ты толькі 

што сказаў 
«глупы»? ну, мабыць, 

хутчэй, шаблонны, 
чым глупы. ці гэта 

не жарт: меч супраць 
пісталетаў, тат? 

сёння яго б затрэлілі 
прыблізна праз 

хвіліну.

хех.

ты афіцыйна 
пазбаўляешся 

спадчыны. я па-
прашу альфрэда 
падрыхтаваць 

паперы.

прабач.

позна. 
ты больш 
не ўэйн.

не, я пра 
тое, што ўцёк, 
напужаў вас.



паслухай, 
брус...

...я ведаю, у цябе 
былі праблемы з 
тых часоў, як ты 

зваліўся ў пячору.

тат, 
я...

мы чуем 
цябе па на-
чах, брус.

ты не абавязаны 
нікому нічога да-

казваць... гуляючы ў 
адзіноцтве па парку, 
здзяйсняючы больш 

падарожжаў у горад.

ты быў адзін там, 
у цемры. няма каму было 
дапамагці табе. але мы 
заўсёды з табой, брус. 
проста ўпусці нас і мы 
ўсе дапаможам адзін 

аднаму, добра?

заўтра 
разам 

пачнем.

добра.

але ўсё 
ж такі... 
глупы?

я меў на 
ўвазе ша-
блонны.

гэта значыць хло-
пец, які карыстаецца 
толькі тым, што ў яго 
пад рукой, каб зма-

гацца за людзей, якія 
не заўсёды могуць 

абараніць сябе...

эх, бачыш, цяпер ты 
прымусіў мяне сумня-
вацца. відаць, адзінае 
рашэнне - гэта пагляд-
зець яго зноў, разам, 

прама зараз.

але ў вас 
жа зараз 

дабрачын-
насць. ты закрануў 

гонар свайго 
бацькі, брус. цяпер 

табе не ўхіліцца.

пой-
дзем...



«...давай выцяг-
нем цябе адсюль, 

маленькі злачынца».



бяжыце далей! 
прама ў аўтобусы! 
прыкрывайце свае 

вочы і голавы!

а калі мы 
вернемся? як толькі 

стане бяспечна, 
міс. але зараз 
нам трэба, каб 
вы зніклі ад-

сюль!

увесь раён схільны да 
павадкаў пры звычайным 

шторме, а гэты супер-шторм 
рэнэ - нешта большае...

пача-
кайце.

барбара?!
барб, 
гэта... ты павінен 

прыйсці ў вежу 
ўэйнаў, зараз 

жа.

хто 
гэта?!

ты 
ведаеш, 
хто гэта.

вежа ўэйнаў?! нам яшчэ трэба 
ачысціць тры раёна, перад тым, 

як...

там нігма. энэргавузлы, 
якія ён выкарыстаў, каб 
зрабіць сачок напругі, 

ствараюць крывую лінію і 
прамую аснову.

...пытальнік.

вежа 
знаходзіцца 
прыкладна 

там, дзе была 
бы кропка.

яго план, лейтэнант, 
больш мудрагелісты, чым 
я чакаў. хелферн выкрадаў 

матэрыялы ў кожнага 
даследвальніка, якога ён 
забіваў па загаду нігмы.

але я праглядаў 
даследванне, у тых 

лабараторыях не было 
зроблена нічога, што 
магло б быць выка-

рыстана для...

не паасобна. але 
разам, звязана, яны 
могуць разбурыць 

горад і падпарадка-
ваць яго яму, нігме.

калі?

усё пачне выбухаць, калі 
паліцыя ўключыць элек-

трычнасць. клікне перамы-
кач, і да нігмы пяройдзе 

поўны кантроль.

яны... яны 
ўключаць 

святло праз 
некалькі хвілін, 

бэтмэн.

таму табе трэба 
патрапіць у вежу ўэйнаў. 

табе ўжо трэба быць 
там. у ёй ён будзе чакаць 

сігнала.

а што 
ты?



«я збіраюсь 
разгадаць яго 
загадку».

пракляцце, чаму так 
доўга? патэлефануй 
карыгану і каманд-
зе! даведайся, праз 
колькі яны дадуць 

электрычнасць.

камісар лаэб, нам трэ-
ба прыбірацца адсюль! 

вецер становіцца вельмі 
моцным.

калі мы зараз жа 
не прызямлімся, я 
не змагу гаранта-
ваць, што мы на-
огул выберымся 

адсюль!

ніхто 
нікуды не 

ўйдзе, пакуль 
мы не вернем 

святло ў горад.

магчыма, я і свалата, але я 
не буду камісарам паліцыі, 

які аддаў горад чорту ў 
сподачку, пакінуў яго ў 

цемры. 

мы застанемся, 
пакуль не ўключат 

святло, і можаце пера-
даць салют нігме і яго 

прыяцелю бэтмэну.
глядзіце ўсе!..

гэта што 
яшчэ за д’ябл 

на кане?!

хех...



«глядзі, 
што гэта?»

«як лічыш, 
што гэта?

«гэта можа быць 
толькі адно...»

«...гэта ён...»



«...гэта 

піздануты

бэтмэн».

ЦЭНЗУРА!



СЭР, БЭТДЫ-
РЫЖАБАЛЬ? 
СУР’ЁЗНА?

ПРАЦУЮ З 
ТЫМ, ШТО 

ЁСЦЬ.

А Я  ДУМАЎ, ВЫ 
АДДАЛі ўсе свае 

дырыжаблі 
паліцыі.

я не казаў 
«усе».

«ГЭТА ПРАТАТЫП, НАД ЯКім 
люцыюс працаваў для 
майго дзядзі, да таго 
часу, як ён звальніў яго. 
выкарыстоўвае кісларод у 
якасці баласта, як падвод-
ныя лодкі воду. ён хуткі, 
дужы і дарагі».

«і так, ён ужо 
быў чорны».

«план нігмы. часткі, якія ён узяў. 
у доктара келвера - штосьці 
пад назвай «змяя», гэта хакерскі 
маршрутарызатар, які працуе на 
адлегласцях».

«ён можа ўзламаць 
усё на адлегласці 
траццаці метраў, ад 
інсулінавых помпаў 
да абароннай 
сістрэмы танэля».

«сэр, дужы для са-
малёна значыць...» але толькі 

на адлегласці 
трыццаці 

местраў. колькі 
пашкоджанняў...

ён таксама выкраў 
у люцыюса гіпер-

паўторнік. ён створа-
ны для ўзмацнення 
слабага сігнала, каб 

выкарыстоўваць у якасці 
непаглушанай хвалі ў 
выпадку адключэння 

электрычнасці ці тэра-
рыстычнай атакі.

сэр...

і ён выкраў метыязонд у ківера. 
ён падыме «змяю» дастаткова 

высока і павялічыць укус... ён можа 
ўзяць пад кантроль цэлы горад. 

а з даследваннем, якое ён выкраў 
у пахі і айслі...

сэр, я чую вас, 
але ляцець у 
гэта ўлонне 
- справа на 

пагібель!

тады 
маліся за джыма 

гордана...



«яму гэта 
не пашкодзіць».

карыган?!
дэн, ты там?

гордан?
калі ласка, 
скажы, што 
гэта не ты.

гэта я, дэн. 
ведаю, у нас вельмі 

складаныя адносіны, 
але ты павінен мяне 

выслухаць.

электрычнасць. 
нігма разлічвае, 

што вы націсніце на 
гэты перамыкач! вы 
павінны трымацца 

ад яго падалей!

на самой справе, я павінен 
толькі плаціць аліменты і 

памерці, джымба. а ты што 
сказаў? нічога з гэтага. так 

што электрычнасць уключаць, 
і пасля гэтага - здагадай-

ся, што будзе? ты вернешся ў 
чыкага. сапраўды, прыяцель. 

лаэб адпраўляе цябе. 
нарэшце. дзякуй богу.

дэн! дэн, 
калі ласка, 

ты...

чорт.

«нам трэба 
падняцца 
вышэй!»



«навігатар паказвае, 
што шар прама над 
намі!»

калі 
падыміцеся вы-
шэй, гэтат апа-
рат разарвецца 

на часткі!

сэр, пас-
лухайце 

мяне, чорт 
пабяры!

не. мне 
толькі 

трэба...

сэр! сэр, 
вы ў парадку? яшчэ не!

«вось ён, прама 
перад намі...»

вы страцілі правы 
стабілізатар! апарат да-

лей не паляціць без яго! вы 
захрослі ў паветры, сэр!



«...шар».

што вы будзе-
це рабіць, сэр? у 
вас няма зброі, 

здольнага...

генератар 
перашкод.

калі я змагу 
даставіць яго на 
шар, ён заблакуе 
сігнал нігмы, калі 
той пачне атаку.

вымяраю 
адлегласць.

гармата страляе 
на пятнаццаць 

метраў, сэр! шар 
амаль у дваццаці 

метрах ад вас! 
гэты скачок 
немагчымы!

вецер з боль-
шага дзьме 
мне ў спіну.

вецер?!
гэта 

шторм...

я сказаў «з 
большага», 

чорт.

сэр, калі 
ласка.

я змагу.

сэр...

...сэр!







фух
фух

пячора... ух.
пячора, я на 
платформе.

прыві танне, 
бэтмэн.



я так рады, 
што ў цябе 

атрымалася!



нігма, 
не рухайся! 
стаяць на 

месцы!

о! лейтынант гордан! 
уваходзьце, калі 

ласка! я вас не чакаў!

што ж, вось чаго табе 
трэба чакаць. ты вельмі 
асцярожна аддасі мне 
гэтую валізку і адразу 

ж спыніш свой план.

потым можаш 
пачакаць, пакуль 
цябе арыштуюць. 

і трэснуць.

але што робіць 
гэтая нітка на 
тваім пальцы?

нітка? а, 
сапраўды! аб ёй, 

як ні дзіўна, я 
амаль забыў!

але я прывязаў 
яе, каб нага-
даць сабе аб 
нечым. гмм...

як бы там ні было, 
лейтынант, дзіўна, 
колькі сілаў можа 

быць у адной нітцы, 
калі яна з дапамо-
гай колаў сплецена 

ў павуцінне...

...гэта праўда. 
ведаеце, кажуць, 

архімед з да-
памогай усяго 
толькі некалькі 
моцных блокаў 
аднымі сваімі 
сіламі напало-

ву падняў баявы 
карабель 

з людзьмі. 

не...



я так сама ў 
гэта не веру. 
дакладней, у 
карабель. ну 
сапраўды.

бо камень над вашай 
галавой не можа важыць 

больш, чым... колькі? 
пяць тон? а я ўжо адчу-

ваю, як нітка...

...саслізгвае!



а, успомніў!
цяпер я ўспомніў, 
навошта прывязаў 

гэтую нітку!



«...каб нагадаць давесці 
справу да канца».

хелферн, вы-
слухай мяне! 
ты не хочаш 

гэтага рабіць!

з-за плана нігмы 
могуць загінуць 
тысячы! можа, 

нават м...

і што?!

ух!

што скажаш 
пра мільёны, якія 

выратуюцца, дзя-
куючы маёй рабо-

це, бэтмэн?

як 
наконт 

іх?!



чорт бяры, ён 
скарыстоўвае цябе! 

няўжо ты не разумееш? 
нігма гуляе табой! не, бэтмэн, гэта ён 

дапамог мне зразумец, 
дапамог мне разгадаць 

загадку!

я заўсёды шукаў спосаб 
узмацніць цела, зрабіць яго 

цвярдзей! і таму я гадамі 
вывучаў хваробы костак і 
скуры. сіндром марфана, 

элерса-данласа...

...я даследаваў 
хваробу. даследаваў 

паталогію, а мае 
пацыенты паміралі. 

я быў доктарам 
смерць.

«але калі мяне звольнілі з уэйн 
энтэрпрайзіс, нігма дапамог мне 

працягнуць мае даследванні. 
ён таемна аплочваў мае 

распрацоўкі».

«ён сказаў мне: ваша 
работа, доктар, яна дзеля 
жыцця, дзеля вылячэння».

«і тады я зразумеў... пратэіны, якія 
ствараюць калаген, каб лячыць ткані. 

ствараюць шрамы... і само слова 
«шрам» паходзіць ад слова Eschara, 

што значыць «агонь», «жыццё». 
у гэтым ёсць сэнс».

«разумееш, нігма прымусіў мяне 
паверыць, а потым ён выключыў 
святло і падштурхнуў мяне. даў 
мне дастаткова веры ў сябе, каб 

стаць увасабленнем жыцца».

...і паглядзі на мяне зараз! 
я жывы ва ўсіх сэнсах. маё 

цела абараняе сябе! маё 
цела расквітае з кожным 
ударам. мая сываратка 

працуе!

і гэта 
ты завеш 
«працуе»?

хахаха!
гэта ж толькі 

пачатак, бэтмэн. 
і хоць я, магчы-
ма, і не дажыву, 

каб убачыць, чым 
гэта скончыцца...



...але і ты 
так сама.

ух!



глушыльнік!



не так хут-
ка, бэтмэн!

не...

ох, вельмі шкада, мой 
сябар. вальмі шкада... 

але трохі болі, трохі 
смерці, каб мільёны 

змаглі вылечыцца... бо 
гэта невялікі кошт.

хочаш, трохі 
болю, ****?



я дапамагу 
табе з гэтым!

хех.
няўжо ты 
не разу-

мееш, 
бэт...

шшш.

ці ты 
бачыш, 
цяпер...

...мая...

...чарга

...біць...

...цябе.



кха

хех. ты не... 
зможаш 

спыніць тое, 
што ўжо 

пачалося...

...але ж 
працяг-

вай...

...дабей 
мяне.

давай, 
зрабі гэ...

ааааа!

кха
ты ваяр, кха...

ці няўжо не так?



я з сям’і ваяроў. ты не 
ведаў, але гэта так. мой 

дзед, мой бацька, я... кха
ты калі-небудзь 

чуў песню... кхе...
з назвай «луна 

токіё»?

гэта песня ўлюблёнай... 
ух!.. да салдата. яна 

пераконвае яго, што луна 
будзе глядзяць на яго з 
яе каханнем, з любоўю 

ўсіх, хто турбуецца аб ім.

мой дзед чуў яе ў 
акупіраванай японіі ў 
1942. яна ўразіла яго. 

мы ўсе пісалі гэту фра-
зу на нашых шлемах, 

калі йшлі на вайну.

мы пісалі іх, ух... каб памятаць, што 
хтосьці прыглядвае за намі. памятаць, 

што трэба толькі зірнуць на неба, на 
яркі круг на ім, каб ведаць гэта.

мой сын 
напісаў 
тое ж.

...луна токіё... 
быццам гэтага 
было дастат-

кова.

спыніся, 
калі ласка.



давай!

давай, чорт 
пабяры!

гэта...
ух... «стары стан-
дарт», як вы за-
веце іх у штатах.

ааааа!

канешне, 
ты спрабуеш абараніць 
іх здалёк. ты спрабуеш 

забяспечыць іх бяспекай. 
калі містар кейн... калі ён 
прапанаваў дапамагці 

перавесці майго сына на 
больш бяспечная заданне, 
якое ён задаў, канешне, я 
скарыстаўся прапановай.

ён ішоў па наводцы праз 
пустэльню, разшукваючы 

племя качэўнікаў. гэта 
выглядала бяспечным. ці, 
з большага, меньш небя-

спечным, чым вайна.

але, як ба-
чыш, качэўнікі 
замініравалі 
свае танэлі.

і мой сын загінуў. 
насуперак маёй 

любві, насуперак 
яе клопату. на 

простым заданні 
ў пустэльні.

расшукваючы 
пляменніка містара 
кейна, бруса ўэйна.

...што?



ааааа!

ррраааа!

як бачыш, самае пацешнае 
ў гэтай песне тое, што сло-
вы... яны падбадзёрваль-
ныя, але мелодыя... бэт-

мэн... вельмі сумная.

і цяпер я разумею 
сэнс гэтага. гэта песня - 

пацвярджэнне працілегласці. 
любоў нікога не абараняе. 

яе недастаткова.

вось навошта 
трэба мая 

сываротка, 
разумееш?

ты абараняеш іншых, 
абараняючы сябе. ты 

атрымліваеш раненні, пакры-
ваешся рубцами, становішся 
цвярдзей. ты загортваешся ў 

свае крылы і сціскаешся.

карл...
калі ласка...

горад...

не! людзям 
готэма трэба 
зразумець!

калі яны глядзяць 
на неба, яны павінны 

бачыць пусты белы круг! 
яны павінны ведаць, 

што гэта за свет.

гэта пустое 
абяцанне! вока, 

якое ні за кім 
не сочыць!

ніколі! 
што ты на 

гэта скажаш, 
бэтмэн?!

што
скажаш

?!

я кхе...
скажу 
«бум».



ааааа!

хелферн! ты павінен 
выцягнуць з сябе аскепкі! 
інач твае косткі заб’юць...

не!

не, я гатовы...
раскажы ух... раскажы 
гісторыю майго сына! 

раскажы ўсім... «не падман-
вайце сябе... мы адні. 

усе мы».

скажы ім ісці 
за брусам уэйнам... 

ён зарумее...



ён аў!..
усё зрабіў правільна, 
уцёк, адмовіўшыся 

ад тых, хто прыйшоў 
дапамагці яму...

я б...
забі-і-іў яго 
за гэта, але 
ён паступіў 
правільна...

не!

«пачынаю 
адлік...»



...тры, два, 
адзін і...

...няхай 
загляне сон-
ца і ў наша 
ваконца!

фак.
і што цяпер? 
чаму нічога 
не працуе?

я... я не ведаю. 
павінна! гэта 

чортава...

...о не.



варушыцеся, людзі, 
хутчэй, хутчэй, 

хутчэй! увесь раён 
у небяспецы!

ну 
добра!

упс.
неверны 
адказ, 
готэм.

вы самае 
слабае звяно. 

актывацыя праз 
пяць хвілін.

*актывіраваць
загадку 2



лейтынант, 
вы ўзялі яго? вы 

ўзялі нігму?
не. гэты 

вырадак уцёк. 
прабач.

ты змог 
абяшкодзіць 
яго прыладу?

зараз 
правяраю...

...чорт!

не! яна ўсё яшчэ 
працуе! паўтараю, 
усё яшчэ працуе. я 
паспрабую яшчэ...

...але ты 
павінен не 

дасць уклю-
чыць элект...

не!
не, не 
зараз!



«што там, бэтмэн, 
што ён...»

«...божа мой...
гэта была дамба?»



божа...
карыган! карыган, ты чуеш?! 

нам зараз жа патрэбна электрыч-
насць! без гэтага перастане праца-
ваць сістэма пампавання ў метро і 
чортавы аварыйныя службы! увесь 

горад будзе затоплены...

...вы павінны 
ўключыць 
электрыч-

насць!

зразумеў, камісар лаэб, але 
сістэмы не слухаюцца! відаць, 

нігма захапіў кіраванне!

кіраванне 
чым?

...усім, сэр!

што здары-
лася?! чаму 

правады 
адлучыліся?!

не ведаю!

менавіта, 
ён неяк гэта 

робіць!

гэта ад-
бываецца з 
усім дыры-
жаблем...

«...глядзі!»



не...

...бэтмэн!
бэтмэн, ты там?!

мне трэба было 
адказаць, гор-
дан! мне трэба 

было адказаць на 
званок! не было 

б... эх... ніякіх 
смярцей! нічога б 
гэтага не было!

гэта мая віна, 
гордан! я ўсё 
неправільна 
зразумеў! 

чуеш мяне?!

чую...



«...але 
мы ўсе 

вінаваты».







Працяг будзе...


