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«што гэта 
за вогненае 

кола?»

клянуся, 
такім чынам ты 

глядзеў на сонца 
ў готэме, калі быў 

дзіцём, люк.

ты прачынаўся рана. 
таму я браў цябе на тыя 

шпацыры па цэнтры, 
пакуль твая маці не пра-
чыналася. я называў іх 

нашымі абходамі.

большую частку дзён 
неба было шэрым і заста-
валася хмарным. але час 

ад часу з’яўлялася сонца, 
раптам станавілася так 

ярка, і ты глядзеў на яго 
з такім выразам... хех.

сёння я збіраюся кінуць 
выклік рыдлеру, люк. 
я занадта доўга гэта 

адкладваў. сумняваюся, 
што выжыву, але я 

павінен паспрабаваць.

шчыра кажучы, мне страшна. 
але прама зараз, калі сонца 
свеціць мне ў твар і я думаю 

пра цябе... я адчуваю...

...я адчу-
ваю супа-

каенне.

але з іншага 
боку, сонечны 
свет пераацэ-

нены.



ён паводзіць сябе так, 
быццам галоўная за-
дача выпрабавання - 
перамагчы яго ў бітве 

розумаў, там, у калізеі, 
але гэта не так.

сапраўднае 
выпрабаванне 
складаецца 

з таго, каб схапіць 
яго. знайсці месца, 

дзе ён хаваецца.

але ён можа быць, 
дзе заўгодна.

чорт, бэтмэн, ён 
ня можа быць па 

той бок ракі?

не, 
лейтынант...

...сіфон, з дапамогая 
якога рыдлер кіруе энэргасеццю, 
не прызначаны для гэтага. гэта 
несанкцыяніраванае пранікненне.

ён дзесьці 
ўнутры 
горада.

задача ў тым, 
каб даведацца, 

дзе.

але гэта будзе нелёгка. 
ён выкарыстоўвае прыладу 
нетрадыцыйным спосабам. 
не больш, чым патрабуецца, 
каб даслаць сігнал па сетцы. 

уключыць што-небудзь, а 
потым выключыць.

наво-
шта?

калі лінія будзе 
ўключана занадта 

доўга, можна 
будзе адсачыць 
крыніцу сігнала.

містар фокс, вы 
дапамагалі праектаваць 
сіфон, з дапамогай яко-
га ён кіруе сіткай. можа-

це стварыць прыладу, 
каб адсачыць сігнал, які 

ён выкарыстоўвае?

у мяне тут ёсць 
якія-ніякія матэрыялы. 

штэпсель. але ад 
гэтага мала 

карысці, бэтмэн.

трэба будзе падлу-
чыцца да лініі, якую ён 
выкарыстоўвае. непас-
рэдна да яе. нам трэ-

ба ведаць, калі і дзе ён 
уключыць ток, і...

мы 
ведаем.



але нават калі мы падлучым гэты 
кабель да экрана, спатрэбіцца 

час, каб адсачыць сігнал, дзесяць 
хвілін, мабыць, больш. нігма не 

выходзіць на сувязь больш, чым 
на пару хвілін. ён хутка вырашае з 

тымі, хто кідае яму выклік.

і ўсё ж 
ты збіраўся 
кінуць яму 

выклік, 
люцыюс.

я хацеў паспрабаваць. 
падумаў, калі прайграю, 
папакутую толькі я. сам 

ведаеш, калі ён даве-
даецца, што мы робім, 
тады, мабыць, накажа 

ўвесь горад.

ён усё роўна яго 
накажа. ён толькі 
чакае падставы.

мы 
павінны 

паспраба-
ваць.

джым... ты падлучыш прыладу. містар фокс, вы 
адсачыце сігнал адсюль. марскія коцікі могуць 
абараніць вас тут. я буду размаўляць з нігмай.

размаўляй, але калі 
зразумееш, што ён збіраецца 
скінуць цябе, лепш бяжы. тая 

яма пад калізеем... ён трымае 
ў ёй шакалаў.

табе іх не 
пераадолець, 

бэтмэн.

не буду выключаць 
рухавік, мы павінны быць 

гатовыя да захаду. 
я вярнуся.

куды ты, 
чорт дзяры, 
сабраўся?!

на шопінг.

эх... 
«На шопінг».

адкуль пахне 
гарам?

ён нядаўна 
рэзаў жалеза 
тваім гравё-

рам.

навошта?

навошта, 
джым?

...ты 
сур’ёзна?



я сур’ёзна. мы не 
выйдзем з гэтага 

пакою, пакуль хто-
небудзь не адкажа.

ты нармалёвы.
нармалёвы.

нармалёвы...

брус! брус уэйн! 
за апошнія некалькі 
дзён ты не сказаў ні 

слова. няхай гэта будзе 
тваёй праблемай. 

толькі тваёй. толькі 
ты можаш 
вырашыць 
яе. і ніхто 

іншы.

Дзікігорад

«ну...»

«...ты 
гатовы?»



вітаю вас, 
жыхары 
готэма!

гэта афіцыйны пачатак 
дваццаць сёмага дня нулявога 
года! мы з вамі прайшлі разам 

прыкладна шэсцьсот сорак 
восем кіламетраў, усё круцімся і 
круцімся, нясемся наперад праз 

гэтую новую эру!

наш першы каляндарны 
месяц амаль скончыўся! 

чорт, думаю, надышоў час 
нам скласці каляндар! што-
небудзь новае! неарыфме-
тычны, непоўны... штосьці 
зусім сваё! што скажаце?

ой, ну перастаньце. 
будзе весела! можаце 
нават назваць месяцы 
імёнамі сваіх герояў!

роберцябр,
сюзанвар!

ёсць хто-небудзь 
дастаткова адважны, 
каб выратаваць гэта 
месца ад гвалтоўнай 
энтрапічнай смерці?!

так... хто 
гэта буд-

зе? ну хто-
небудзь?!



«а я лічыў, гэта горад 
рыцараў...»

...якая ганьба! 
няўжо не так называ-
юцца вашы спартовыя 

каманды? рыцары? 
давай жа, сэр готэм, 

кім бы вы ні былі...

«...падыміце 
свой флаг!

падыміце свой 
флаг ці мне прый-

дзецца прыгнятаць гэта 
каралеўства яшчэ больш. 
паверце, мне не хочацца, 
але я гэта зраблю. таму...

«...падыміце 
вышэй свой 

флаг, сядайце 
на свайго бая-

вога каня...»

...і наперад...

...людзі, 
што гэта за 

жудасны 
шум?





я кідаю 
табе выклік, 

эдвард.

ну і  ну. бэтмэн! 
не магу выказаць, 
як я рады, што ты 
ўсё яшчэ жывы!

добра, 
бэтмэн...

ты залішне 
доўга трымаў гэ-

тых людзей у стра-
ху. твой так званы 
«нулявы год» за-
кончыцца сёння.

зараз.

гэтая лінія, пэўна, 
абаронена. бэтмэн, 

працягвай размаўляць з 
нігмай, але памятай, калі 
адчуеш, што ён збіраецца 

цябе скінуць, ухадзі. 
і хутка.

джым, 
ты на 

месцы?



амаль, 
люцыюс.

павінен сказаць, 
бэтмэн, прама зараз я 

ўсхваляваны! бо мне зда-
ецца, што пад гэтымі 

мышцамі хаваецца 
навуковы розум.

дасведчаны, 
разважлівы чалавек! 
так што я шчыра не 

магу стрываць жаданне 
пачуць, якую загадку 

ты мне сёння загадаеш! 
мабыць, загадку пра 

кажана з антычнасці?..

...магчыма, са 
старажытнай 
грэцыі, зямлі 

басняў эзопа і 
хітрага кажана?..

...ці, мабыць, 
загадка старажытных 

майя, якія ўсхвалялі ка-
мазотцу, які жэр гола-

вы богу кажаноў?

ці, мабыць, 
пра апантанага 

кажанамі з рэгіёну 
карпацкіх гор!добра, 

«чалавек-кажан», 
працягвай! загад-
вай! я ўвесь увага!

дарэчы, 
мая загадка 

прама адсюль. 
з готэма.

ха-хааа! выдат-
на! самаробка! як 
арыгінальна! твая 
ўласная загадка!

ужо 
далучаюся.

гатова. 
ёсць сігнал...



доўга 
яшчэ?

пракляцце! як мінімум, 
дзевятнаццаць хвілін. 

гэта цяжэй, чым я чакаў. 
бэтмэн, табе лепш...

што ж, 
бэтмэн... 
я чакаю.

бэтмэн, 
ты не...

хопіць.

добра, эдвард. 
але баюся, мая 
загадка вельмі 

простая.

значыць, усё пройдзе 
хутка і я змагу зноў 

павесіць гэты твой плашч 
зноў на кол, сапраўды? 

дарэчы, як ты змог...

мая загадка 
пачынаецца 
з хлопчыка.

хлопчык, так?
дай угадаю. адной-
чы стаіць ён пасярод 

свайго гарадка і...

стой, эдвард... 
калі хочаш, каб я 

загадаў табе гэту 
загадку...

бэтмэн, 
слухай, табе 

трэба...

запхніся, 
і дай мне 
даказаць.



бэтмэн, ён 
мае рацыю, 
дзевятнац-
цаць хвілін, 

гэта...

вось д’ябал. 
дрон. люцыюс, 
ён заблакіраваў 
мне шлях уніз!

хутчэй за ўсё, ён 
адчувае пераш-
коды на лініі. не 
рухайся, не па-
добна, што ён 
цябе бачыць!

вось так, 
эдвард...

...як я сказаў, мая 
загадка пачынаецца з 

хлопчыка. гэта разумны 
хлопчык. неверагодна 

разумны. ён бачыць тое, 
што не бачаць іншыя.

тое, што ніхто 
не заўважае. ні яго 

настаўнікі. ні яго 
аднагодкі. і нават 

яго бацькі.

праз некаторы час гэты 
хлопчык, ужо падлетак, 
пачыная праяўляць свой 

розум. ён робіць пранікненні 
ў карпаратыўныя базы 
дадзеных і ўрадавыя 

ахоўныя сістэмы. але яго 
ўсё роўна ніхто 

не заўважае.

сямнаццаць 
хвілін.

цяпер ён мужчына. ён 
працуе на самых уплы-
вовых людзей ў свеце, 
але ўсё роўна... ніхто не 
ведае, які ён разумны.

ён не можа гэ-
тага зразумець. 
таму ён выдыга-
ецца ўсё больш 

і больш.

ён - тое 
самае цуда, 

чалавек-
загадка, 

якім трэба 
ўсхваляцца, 
але яго ніхто 

не бачыць, 
чорт бяры!

а чаму?

таму што ён 
не разумее і ніколі не 
зразумее, што розум 
заўважаюць, калі ён 
мяняе свет, калі ён 

штосьці дадае.

але гэты чалавек 
клапоціцца толькі аб 

сабе. ён не загадкавы. 
ён просты хлопчык, які 
стаіць пасярод свай-
го гарадка і крычыць: 
«глядзіце на мяне». і 

кампраметуе сябе 
танным капялюшам.

гэты капялюш 
не танны, бэтмэн. 
хочаш пагуляць у 
псіхааналітыка? 

добра.

пад гэтай маскай і плаш-
чом - просты чалавек, які меў 

уплыў, быў часткай бітвы. 
падрыхтоўка азначае ваенны 
досвед. марпех. коцік. войскі 
спецыяльнага прызначэння.

хтосьці вярнуўся 
дамоў з пустэч і аказаўся 
ў адстаўцы. хутчэй за ўсё, 
з непадпарадкаваннем у 

паслужным спісе, мабыць, 
нявартыя паводзіны... кінуў 

зброю...



...ну? я ж 
правільна 

кажу?

хех.
нават не 
блізка.

чаму б табе 
не паспраба-
ваць зноў?

бо я не веру 
табе. і наогул, мне 
здаецца, я губляю 

час...

бэтмэн, 
убірайся 
адтуль, 
хутка!

бэтмэн, 
ты яшчэ 
можаш...

колькі 
заста-
лося?

адзінаццаць хвілін. 
калі ласка, убірайся 
адтуль! мы прыду-

маем іншы...

не. займай-
цеся сваёй 
справай.

мяккага 
прызямлен-
ня, бэтмэн!



ён скінуў яго! 
джым, ты 
павінен...

я павінен 
дапамагці 

яму!

калі гэтая рэч заўважыць 
цябе, нігда даведаецца, 
што мы задумалі! зараз 
ты не можаш спусціцца 

па лесвіцы!

значыць, мне 
прыйдзецца 
скарыстацца 

ліфтом...

джым?
джым, пра 

што гэта ты?

што ж, жыхары 
готэма, баюся, 
гэта скончыцца 

яшчэ адной...

што такое, 
нігма?

баішся глядзець, як я ламаю 
тваю мышыную пастку?! не 
пераключайся. можаш наву-

чыцца чаму-небудзь!

хех. ну добра. хо-
чаш, каб я глядзеў? 
я буду глядзець. але 
павінен папярэдзіць 

цябе, бэтмэн...



...я адмовіўся 
ад шакалаў.

мала хто ведае, што львіны 
рык чутна амаль за пяць міль. 

чалавечы крык - за две.

дыхай глыбока, 
бэтмэн. дыхай 

глыбока.

«ад гэтага не 
ўцекчы, містар 

уэйн...»



...вам проста 
трэба адказаць 

на пытанне.

таму, яшчэ раз, 
калі снарад ляціць з 

такой хуткасцю...

...калі ім 
стрэлілі... і ён 

патрапіў у прыз-
начаную цэль?..

калі ён трапляе ў прызнача-
ную цэль за гэты час, з якім 

супраціўленнем ветра ён 
сутыкаецца?

містар чармаўт, 
калі ласка... ну вы-

бярыце каго-не-
будзь іншага.

калі снарад ляціць 
з дадзенай хут-

касцю і трапляе ў 
цэль за дадзены 
час, тады з якім 
супраціўленнем 
ён сутыкаецца? 

уявіце, містар уэйн, 
калі гэта вам 
дапаможа...

выбяры-
це. каго-
небудзь 
іншага.

не. прадмет 
рухаецца ў 

прасторы да 
сваёй цэлі...

...ну жа, містар уэйн. 
ніхто не пойдзе, пакуль 
вы не адкажыце на пы-

танне. вашы аднакласнікі 
чакаюць вас. паглядзіце 

на іх. ну жа, зрабіце 
гэта.

ну жа!
глядзіце!



глядзіце на гэтыя 
няшчасныя душы, 
містар уэйн, яны 

чакаюць, калі ж вы 
іх вызваліце!

калі ласка!

у цябе дакладна 
не будзе свайго месяца, 

бэтмэн. пасля такога 
маркотнага шоў у цябе 
няма шансаў. ах, ах...

«вам не ўцякчы 
ад гэтага, містар 

уэйн...»

«...вам не 
перамагчы».

сем 
хвілін!

«ну, давайце ж...»

...значыць, 
вы не 

можаце?



«не можаце 
памагці ім?»

«якая ганьба, 
брус...»

«...ганьба...»

шэсць 
хвілін.



не!
ён з’еў 

яго!

ён 
мёртвы?

эх... добра, народ. 
больш тут няма на 

што глядзець. відаць, 
час аб’явіць...

глядзіце!

чатыры 
хвіліны.



сур’ёзна?

дзве 
хвіліны.

ляжаць. 
добрая 

кіса.

маё 
апошняе пы-

танне да цябе, 
эдвард...

«...я хачу, каб ты 
сказаў...»

«...на самой справе, 
я хачу ведаць...»

адна 
хвіліна.



...гэта ўсё, 
што ў цябе 

ёсць?

гэта 
ўсё?!

у яго 
атрымалася! 
мы дасталі 

схему! у гэтага 
гробанага псіха 

атрымалася!

на шчасце, не, бэтмэн. 
гэта яшчэ не ўсё. у мяне 

ёсць загадкі. шмат. 
вось адна...

...усе імкнуцца 
да мяне. усе ў рэшце 

рэшт падаюць да маіх 
ног. нават ты, бэтмэн.

хто я?

гравітацыя.



бэтмэн! 
давай! 
сюды!



што... што 
адбываец-

ца? гэта мой 
дом.

не падыходзьце, сэр. 
пажарнікі ўжо выехалі. відаць, 

нейкія вандалы сёння ноччу 
пашкодзілі вашай маёмасці. як 

думаеце, што гэта азначае?

так, гэта... гэта звя-
зана з пытаннем, якое 
я задаў сёння ў класе. 
пытанне з падвохам.сэр, гэта 

штосьці 
значыць 
для вас?

як гэта 
звязана?

гэта адказ... 
адказ...

...ноль.

ДАЛЕЙ: ПЕРАДАПОШНЯЯ 
ГЛАВА НУЛЯВОГА ГОДА!
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