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джулі.
джулі!

брус? што за?.. 
табе забаронена 

прыходзіць у жаночы 
корпус! тым больш 

сярод ночы.

ну, міс мэдзісан, 
вы казалі, што хоча-
це паглядзець нава-
колле. а рух на да-
рогах зараз слабы.

ты звар’яцелы. 
мы што, проста 

пойдзем адсюль?

я прыпаркаваўся за 
альма матэр. купіў 

табе шлем і адзежу.

я набыў прыкладна 
пяцьдзесят тамоў мангі, 

якую ты ўвесь час чытаеш. 
пра антрапаморфных 

мехапчол. жж-жж.

так?..

часам я 
цябе ненавіжу, 

брус уэйн.

гэта не мехапчолы. 
гэта кібаргі, толькі 
яны мутавалі. і яна 

сапраўды выдатная.

м-хм...

так!

не, гучыць 
узрушаюча.

я чую 
сарказм.

мы ў пятнаццаці 
метрах над зям-
лёй. сарказм не 
дазваляльны. а 
цяпер проста...

...што 
за?

джулі... 
твае...

што такое, 
брус?..



...што 
здарылася?



ДЗІКІ ГОРАД: ЧАСТКА ПЕРШАЯ

АКРУГА КЕЙН.





дзе я? званіцы. кватэра 
31-G. рэзідэнцыя 

томасаў.

я томас. 
адзін з чаты-
рох. дзьюк.

ведаеш слова 
з пяці літар для 
«неразбітага»?

«цэлае».

дзьюк, я брус 
уэйн. як доўга 
мяне не было?

з пачатку 
года.

з пачатку года? 
я памятаю, што 

было лета.

так, але цяпер мы 
жывем іншым календаром. 
усё заканчваецца і аднача-

сова пачынаецца.

ідзі паглядзі.

божа 
мой...



бачыце, 
містар уэйн?

сардэчна 
запрашаем 

у нулявы 
год.

так яго заве містар 
рыдлер. ён кажа, што 

цяпер ёсць усяго 
адно правіла...





«...станавіся 
разумным...

...ці памрэш».

выдат-
на, джым. 
працягвай 
глядзець 

уніз.

ух!

я кіну фуф-фуф
паліць. дакладна 

кіну.

як чутна...
гэта джым 

гордан. я на 
пазіцыі.

як чуць?! 
тут ёсць хто-
небудзь? чорт 

бяры, час амаль 
выйшаў!

«рыдлер.
дзе ён?»



містар рыдлер паўсюль. ён сачыць з
а ўсім горадам. абараняе яго. ніхто не 

патрапіць сюды і не пакіне, пакуль 
готэм не стане разумнейшым.

мне трэба 
скарыстацца 
тваім тэле-

фонам.

але ён кантралюе 
вежы. тэлефон не 
будзе працаваць.

я ведаю 
адмысловы 

нумар.

блін, ты і 
сапраўды 
багаты.

...ало?

альфрэд? 
альфрэд, 

гэта я.

майстар 
брус?! о, 

дзякуй богу. я 
быў упэўнены, 

што вы...

...вы ў па-
радку? як вы 

выжылі?

відаць, 
цудам.

памятаю, 
як выпаўзаў 
з-пад палы-

хаючых у агне 
абломкаў. па-
мятаю, як кінуў 

свой...

«ваш афіцыйны 
касцюм, сэр?»

«так. памятаю, 
як ухадзіў з 

месца катастрофы. 
а потым цемра...»

...а зараз я 
прачынаю-
ся і горад... 

горад...



страчаны, 
майстар брус. 
страчаны. усё 
ўзбярэжжа, 

амаль дзевяць 
адсоткаў, панесла 

непапраўную 
шкоду.

цэнтр
 зарос і здзічэў. 

і ён кантралюе ўсё 
гэта адкульсьці 
знутры. там, дзе 
яго ніхто не можа 

знайсці.

кропкі 
дотыку?

немагчыма 
ні ўвайсці, 

ні выйсці. ён 
затапіў танэлі.

...на перапра-
вах закладзена 

выбухоўка...

...і хоць ён і стварыў пе-
рашкоды на ўсіх уваходах, 

рэальная пагроза - гэта 
загарода з метэазондаў, 
якія ён размесціў у небе. 

шары напоўнены атрутнымі 
хімікатамі.

ён сказаў, што 
пры любой спробе 

пранікнення ў горад 
ён спусціць на готэм 

воблака смерці.

«я не разумею, альфрэд. як ён усё гэта 
зрабіў? дзе ўзяў людзей? у яго быў дотык 

да файлаў чырвонага калпака.

«ён мог пагражаць былым 
удзельнікам банды... але сам матэ-
рыял? ён не атрымліваў яго ад нас.

«калі толькі... паўэрс?»



«што ж, аднак у яго гэта атрымалася, 
сэр, і цяпер горад пад яго кантролем. ён 

скарыстаўся патопам, каб распаўсюдзіць 
распрацоўку, скрадзеную ў доктара айслі, 

і зрабіў вуліцы дзікімі».

«ён скарыстаўся 
прыладамі, скрадзенымі 
ў астатніх, каб захапіць 
кантроль над энэрга-

сеткай і ўсім, чым можна 
кіраваць на адлегласці...»

«готэм - яго 
асабістая гульнявая 

пляцоўка».

«хто-небудзь 
спрабаваў 

змагацца з ім?»

«спачатку - 
многія».

«цяпер -
амаль 
ніхто».



«на самой справе, амаль 
застаўся хтосьці, хто хоча 

змагацца».

не, не,

не.

але сэр, 
галоўнае, 

што вы 
жывы.

сэр?
сэр, вы 

тут?

бэтмэн 
падвёў гэты 

горад, 
альфрэд. 
я падвёў.

што вы 
збіраецеся 

рабіць?

я... я ня ведаю. 
але ён перамог мяне 
ўжо двойчы, кожны 

раз з найгоршымі 
наступствамі. гэтым 
разам я прайграў...

тады... 
магчыма, 

прыйшоў час 
для разумных 

дзеянняў.

вы можаце 
моцна дапамагчы 

і адсюль... з 
маёнтку.

уваход у танэль 
пад асабняком у алеі 
злачынстваў, вашым 
былым штабам... ён 

вядзе да водаканала. 
памятаеце?

хутчэй за ўсё, на 
дадзены момант 
гэта адзіны шлях 

з готэма.

вы можаце расказаць 
уладам, што тут адбы-
ваецца. вы можаце да-
памагчы ім перадаваць 

рэсурсы ў горад.

майстар брус, 
пойдзеце супраць 
гэтага чалавека, 

нігмы, і, хутчэй за 
ўсё, зноў прайграіце. 

і загінеце.

які тады пры-
клад падасць 

бэтмэн?

сэр?



уцякаеш, 
так?

пойдзем са мной, 
дзьюк. уся твая сям’я. 

мы зможам дапа-
магчы людзям, зна-
ходзячыся за межамі 

готэма.

не. мы 
будзем 

тут.

мая бабуля. яна 
ў суседняй ква-

тэры. капельніца, 
да якой мы цябе 

падключылі... мая 
мама ўзяла яе ў 
прысветарыян на 
выпадак, калі яе 

зламаецца.

хех.
пагаліла твой 

твар сваёй 
брытвай для 

ног. гэй, слова 
з пяці літар для 
«або пан, або 

прапаў»?

дзьюк, 
паслухай...

патрэбна ўсяго 
адна загадка, 
містар уэйн. 

разумееце, кожны 
вечар ён з’яўляецца 

на тым вялікім 
экране ў цэнтры, 
на якім свеціцца 

пытальнік...

...містар рыд-
лер з’яўляецца 
і кажа, што калі 
хто-небудзь за-
гадае загадку, 

якую ён не зможа 
разгадаць, тады 
ён верне горад 

людзям.

вось для чаго я разгад-
ваю гэтыя крыжаванкі. 
вось пабачыце, містра 
ўэйн. я яго абыграю.

дзьюк...

усе кажуць, 
быццам я 
звар’яцеў. 
вось паба-

чыце...

...я буду 
звар’яцелым, 

толькі калі 
гэта не спра-

цуе, так?

а цяпер, 
як я і 

сказаў...



«...слова з 
пяці літар для 
«або пан, або 

прапаў»?

лейтэнант.

я не разумею... 
дзе астатнія? 

калі ласка, ска-
жыце мне, што 
гэта галюцы-

нацыя.

гэта ўся каманда. бмнгхр* 
разлічана на больш 
тактычны падыход.

*баявая марская надзвычайная група хуткага рэагавання

тактычны?!

я... я рызыкаваў сваёй сям’ёй, 
мае сябры спрабуюць знайсці 

для вас магчымую сляпую 
геаграфічную пляму, спадзя-
ючыся, што вы прыйдзеце з 

сапраўднай камандай, 
з рэальнымі рэсурсамі...

...а замест гэтата вы прыходзіце 
раней з пяццю людзьмі ў скафан-

драх?! тады якога лесуна мы гулялі 
з гэтмі дымавымі сігналамі?

лейтэнант.
мы тут дзякуючы вам. і я 

ўдзячны. але на вашым месцы 
я б сачыў за сваім языком. мы 
робім гэта цаной сваіх жыццяў. 
наколькі я разумею, вы коп, які 
любуць сябраваць з **** псіхамі 

ў касцюмах кажана. а цяпер 
дазвольце нам...

добры 
вечар, 
готэм!



рады зноў вас 
усіх бачыць эххх! 
у гэты чароўны 

час.

а ён сапраўды чароўны, 
я бачу чараўніцтва, што іскрыцца 

ў паветры... а вы? бо прама 
зараз, як вы ведаеце, тая 

самая пара сутак, калі адзін з 
вас, любы, мае шанс пакрочыць 

уперад і разбурыць цёмнае-
цёмнае пракляцце, якоя я наклаў 

нагэты светлы горад.

дык скажыце 
мне... хто гэта 

будзе? назавіце 
сваё імя і кідайце 

мне выклік!

ну што? 
кажыце ж!

ну, давайце ж. 
яшчэ адзін дзень 
нечага паказаць? 

няма герояў?

я ведаю, павінен быць 
хтосьці, хто хоча паспра-
баваць. хто хоча падняць 
меч дзяля свайго горада!

скланіцеся. 
мы можам 
спусціцца з 
таго боку...

эх...
сапраўды? сапраўды?!
што ж, народ, я вельмі 

разчараваны. у рэш-
це рэшт, я ж спрабую 
дапамагчы. зрабіць з 
вас, жыхароў готэма, 

праметэяў, якія 
патрэбны свету!

я хачу сказаць... мы 
ж людзі. ружовыя 

стварэнні, што крывяцца, 
што пазбаўленыя поўсці. 
ні іклаў, ні кіпцюроў. нам 

належыла быць лёк-
кай здабычай сярод 
эвалюцыяніруючага 
харчовага ланцуга.

і ўсё ж мы дамінуючы 
від, цары прыроды. а 
ўсё чаму? наш мозг, 
людзі. нам стала хо-
ладна - мы вынайшлі 
рукавічкі. захварэлі 
- вынайшлі курыны 
булён. мы абхітрылі 

ўласную смерць.

«і прама ў гэты момант нам да 
адчаю патрэбна нейкая хітрасць. 
пад’ём узроўня мора. рэсурсы, 

якія заканчваюцца. перанасялен-
не. сусветны канфлікт. эканоміка 
буйнейшых краін дажывае свае 

апошнія часы...»

«...я толькі 
паскорыў падзеі».

«сённяшні готэм - гэта 
будучыня, разумееце? 

гэта найвялікшая загад-
ка, якую нават я не магу 
вырашыць. таму забя-

рыце яго ў мяне».

«людзі, будзьце героямі. 
хаця б адзін такі ёсць у 

кожнай культуры. герой, 
які разгадвае загадку, каб 
даказаць, што здольны на 
гэта, каб выратаваць сваіх 

людзей».



дык дзе ж ты, 
герой? дзе ж 
ты хаваешся?

ты дзесьці тут?



эээх
я толькі прашу вас 
даказаць мне, што 

вы разумней мяне, і я 
пакіну вас, на 

нейкі час.

ніхто? 
ну добра... 
пайду зноў 

спаць. прыем-
ных...

я гэта 
зраблю, 
нігма.

я... кх...
кідаю табе 

выклік.

ну і ну. я цябе ведаю! 
жыхары готэма, заёмьцеся, гэта 
боб чы. галоўны спецыяліст па 
стратэгічнаму развіццю паўэрс 
індастрыз. ці былы спецыяліст. 
яны звольнілі яго, каб наняць 
мяне, пасля таго, як я пакінуў 

уэйн энтэрпрайзіс.

канешне, я быў там, 
толькі каб абчысціць 
каморку, але ўсё ж... 
давай, боб. бо гэта 

ж твае лялкі!

добра. мая загадка 
такая: аднойчы дзве 
чарапахі вырашылі 

перайсці рэку. але яны 
абедзьве былі...

абедзь-
ве былі 

сляпымі.

але як ты...
я прыдумаў 

гэту загадку!

улічваючы тваю апан-
танасць гукавой зброяй, 
боб (не ўлічваючы тую 

агідную джазавую калек-
цыю, якую ты сабраў), не 
было б большым прары-
вам дапусціць, што твая 
загадка будзе звязана 

з якім-небудзь гукавым 
снабізмам.

які-небудзь факт 
пра слых. а паколькі 
ў чарапах няма ву-
шыэй, магу толькі 
зрабіць здагадку, 
што твае... ну ты 
зразумеў ідэю.



ты нягоднік!

адпусці 
нас! мы ж 
памром 

тут!

народ, гэта не я 
тут злодзей. я не 

крыніца пяшчотнай 
любві, канешне. але 
я шчыры. я аб’явіў 

правілы і гуляю 
па іх.

але сёння...

...я адчуваю, што сёння 
хтосьці спрабуе парушыць 
правілы. хтосьці спрабуе 
абманам вырашыць маю 

галаваломку...

...дзе ж ён? 
гмм...

...а!

вось вы 
дзе! чорт.

ай-ай-ай, рабяты. 
што вы можаце 
сказаць у сваё 
апраўданне?



слухайце, 
містар нігма, мы не 
збіраемся развіваць 

канфлікт.

мы...
можам пагу-
тарыць сам 

на сам?

сам на сам?
ну вы даяце, 
сэр! а як жа 

паразмаўляць?

добра...

усё павінна 
было быць па-
іншаму. але мы 
хацелі сказаць 
вам, што вы...

...пера-
маглі.

у гэтай валізке 
прыкладна пяцьдзе-

сят мільёнаў даляраў, 
якія не адсочваюцца. 

ці так званых «забытых 
грошаў». серыйныя ну-
мары наўмысна ство-

раны алгарытмам, 
які забывае сваё 

прызначэнне. 

вы ... баязліўцы! 
вы ілжывыя 

кавалкі...

сачыце за языком, 
лейтэнант гордан. 

ведаеце, як кажуць: 
«лаянка - гэта спро-
ба жаласнага розума 

заявіць пра сябе».

але 
трэба казаць 

«...слабага 
розума...».

$!@#.

ха! што ж, 
відавочна, 

вы прыйшлі не 
з загадкай. і баюся, 

не будзе ніякай 
дамовы.

таму як наконт 
гульні прасцей? 

мабыць, штосьці 
наконт... ой, на-
ват ня ведаю...



...даміно?



будынкі 
накіроўваюцца 
прама на нас! 

трэба ўбірацца 
ад...

у чым справа, рабяты? 
не любіце даміно? ну 

добра, тады як наконт 
«выйшаў месяц 

са смугі»?

правілы, эм, трохі іншыя, 
але ўсё роўна падобныя. 
галоўнае - не адводзіць 

позірка!

вось... я загадаў 
гэтым рыдлер-

ботам стаць 
 вакол вас.

я настроіў іх 
камеры на др. 
ведаеце, што 

гэта?

датчык руху, 
містар нігма...

вось. тэхніка паўэрсаў 
павольна рэагуе на 
змены, таму ў вас 

можа хапіць часу, каб 
зрабіць адзін стрэл, 

лейтэнант.

перш, чым яны 
пачнуць стральбу.  
але, хутчэй за ўсё, 
толькі адзін. таму 
зрабіце правільны 

выбар...

...ці я даклад-
на «буду рэзаць, 

буду біць».

містра нігма! 
містар нігма, калі 
ласка, калі б вы 

проста...



лейтэнант! 
страляйце ў таго, 
што наперадзе! 

ён, хутчэй за ўсё, 
лідар!

іх лідар нігма! 
гэта робаты! і 
гэта занадта 

проста.

сэр! у нас за-
канчваецца...

гордан! 
страляйце 

ўжо! я сказаў, 
стра...

вока!

страляйце ў 
вока, чорт бяры! 

ён сказаў: «не 
адводзіць вачэй». 
страляйце, лейтэ-

нант.
потым не 

рухайцеся! 
стойце на 

месцы!

не ведаю, хто гэта тольки 
што сказаў, але гордан, даю 
вам непасрэдны загад ад імя 

~!@#$% прэзідэнта...



глядзіце! 
спрацавала!

толькі 
не рухайцеся! 
замрыце на 

месцы

пакуль яны 
не пераб’юць 
адзін аднаго!



хех. скажыце 
мне, што я бачу 
тое, што бачу...

гэта не вельмі 
дапамагло! мы ўсё 

яшчэ ў пастке!

што за?!



пайшлі!
пераходзім!

хутчэй, хутчэй, 
хутчэй! пакуль 

будынак...



фух фух
гэта быў ён, 

лейтэнант? той, 
хто дапамог 

нам. ён жа?

гэтым разам 

я выйграю.

спадары, 
пазнаёмь-
цеся з маім 

сябрам...



...«!@#$% 
псіх у касцюме 

кажана».

не 
крыўдуйся.

усё ў 
парадку.

што 
цябе так 

затрыма-
ла?

разгадваў скрыжаванку. 
захрос на слове з пяці 
літар для «альбо пан, 

альбо прапаў». адказам, 
лейтэнант...

...было 
«атака».

выдатны 
адказ.

і заві мяне 
джым.
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