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Мне 
патрэб-
ны новы 
дварэцкі.

Што я 
павінен 
рабіць?

Толькі 
адно.



Дзікігорад





Я 
ўнутры.

Добра, 
Бэтмэн. 
Джым?

Джым, 
ты тут?

Уфф... Мы 
ўнутры.

Мо-
крыя.



Танэлі 
затопленыя.

Добра. Ну, не, 
не «добра». Але мы 
хаця б ведаем, што 

гэта тое месца.

Ці мы так 
думаем.

Сапраўды, Бэтмэн. Але сігнал, 
які накіроўваў нігма да экра-
ну на плошчы готэма, пакуль 
ты змагаўся з ім... Я адсачыў 
тры розных варыянтах, і ток 
шоў адсюль. З кропкі пад 

старой вежай уэйнаў.

Гэта адпавядае яго 
задзірліваму вобра-
зу дзеяння. Кропка 
прама ў цэнтры го-
рада? Ён хаваецца 

прама ва ўсіх 
перад носам.

А яшчэ гэты будынак стаіць 
пасярод праходаў, якія вядуць у 
готэм і з яго. Усе пяць чыгунач-
ных танэляў сыходзяцца пад ім.

Пакой кіравання 
пад вежай, яна 

змяшчаецца прама на 
галоўнай развязцы. З 

гэтага пакою нігма без 
складанасцяў мог бы 

зламаць сець.

У пяці танэлях 
шмат аварыйных 

люкаў.

Але большасць танэляў 
запоўнена вадой. Той, 

цераз які вы,  Джым, ішлі, 
самы даступны і свабодны 
шлях. Ты падыходзіш знізу, 

а Бэтмэн - праз адзіны 
шлях зверху... Мы хутчэй за 
ўсё схопім яго, калі заста-

немся незаўважанымі. 
Проста хацелася б больш 

часу, каб...

У нас яго няма. 
Я ўпэўнены, хут-
ка ён пакончыць 

з усім гэтым.

А калі ён 
заўважыць 

нас?

Скажыце мне, і я 
ўключу загасіцель 
сігналу. Ён не змо-
жа нічым кіраваць 
на адлегласці двух 

кварталаў.

Потым я, магчы-
ма, буду свяціцца 

ў цемры. Ну і 
няхай.

Ты зможаш 
быць начным 
ліхтаром для 
маіх дзяцей.

Калі гэты 
загасіцель можа 

пакінуць нігма па-за 
бортам, тады чаму б 
не ўключыць яго за-
раз і не вырубіць усе 

яго цацкі?

Шшш. 
Схавай-

цеся!



Ток такой моцы... Уфф... 
Спаліць чортавы правады 

за некалькі хвілін. Люцыюс... 
Уфф... Уключыш гэтую пры-
ладу, толькі калі мы будзем 

блізка. У нас толькі адзін 
шанс... Мы павінны 

паспраба-
ваць.

Люцыюс, мы бачым 
нейкія хатнія занатоўкі 
на боксах з кабелямі. 
Маленькія металічныя 

скрынкі з пытальнікамі.

Хутчэй за усё гэта 
«крывасмокі». Прыла-

ды, якія перанакіраваць 
сігналы з вялікай 

адлегласці. Яшчэ адзін 
знак, што гэта тое 

месца.

Пачакайце, 
вы бачыце 

больш 
адной?

Ага, яны тут 
у шэрагах. А 

што?

Аднаго 
крывасмока на 
танэль было б 

больш, чым 
дастаткова.

Гэта залішне, але 
нігма - чалавек, які 

не ведае меры. У 
чым пытанне?

што такое? зда-
ецца, ты з самага 
пачатку скептычна 
ставіўся да ўсяго 

гэтага, а... я не 
ўпэўнены. 

гэта проста... 
вельмі про-

ста.

стойце. 
расцяжка.

бэтмэн, у нас 
з табой вельмі 

рознае разуменне 
таго, што такое 

«проста».



слухайце, на самой 
справе нам жа трэба 

толькі пацвердзіць, што 
нігма тут. вызначым 

яго месцазнаходжанне і 
адправім паведамленне 

ў форт робінс.

у іх ёсць 
атрад захопу 
напагатове?

у іх 
напага-

тове меч.

паветраны ўдар? 
але танэлі пад 

будынкам... яны 
над пячорамі. над 

цэлай сістэмай 
пячор.

яны ведаюць. 
яны скарыстаюцца 

шыпамі. гэтыя ракеты 
як скальпелі. ці скальпелі 
са скальпелямі на канцы. 
бачыш гэтыя перадатчыкі 

на нашых паясах?

мы ўвядзем каарды-
наты, дадзім робінс 
ведаць, што ён тут, 

і тыя знішчальнікі 
прыляцяць раней, 
чым ты паспееш...

каарды-
наты?

люцыюс. 
люцыюс, ты 
мяне чуеш?!

ты павінен 
уключыць глу-
шыцель сігнала 
зараз! зараз жа, 

чорт бяры!

нігмы тут 
няма! гэта 

ўсё...

ён не чуе, 
бэтмэн.



але я 
цябе чую.

давай. 
раскажы 

мне...

...раскажы, як 
гэта, заўсёды 
быць на крок 

ззаду, о вялікі 
«дэтэктыў».

там, у катакомбах. 
і на шары. і вось за-
раз. вясець на нітцы 

павуціны, якую 
я звіў.

ну дык як гэта, 
быць толькі 

трошкі занадта 
павольным?

ты 
скажы.



ух!
джым... джым, 
люцыюс мяне 

не чуе!

ты тут, 
джым? ты 

павінен 
знішчыць гэтыя 

перадатчыкі, 
інач ён...

сэр, баюся, 
вас раз’ядналі!

хто-
небудзь! на 

сувязь!

больш няма 
часу на твой 

бэт-план!
наогул, баюся, 
канкрэтна гэты 

план быў наогул 
адменены.

як і твая 
прыналежнасць 

да... ну... жыцця! 
пакуль-пакуль!



хаааа!
ЗГАДЖУСЯ, ТЫ ЖЫВУ-

ЧЫ. і ўсё ж такі, павінен 
заўважыць, ты вельмі 

расчараваў мяне той так 
званай загадкай, якую ты 

задаў мне на плошчы 
готэма.

маё мінулае...
бацька-гангстар, 

сымы разумны ў кла-
се... так сумна! але 

кажаны! гэта рэальна 
дзіўныя істоты! часта 

сімбал краіны мёртвых, 
ну ты ведаеш. знакі 
масавых смярцей...

некаторыя, як, напры-
клад, бразільскі зморш-
чынагуб, могуць лётаць 

на высаце звыш трох 
тысяч кіламетраў!

можаш у 
гэта паве-

рыць?!

маленькія, але так 
высока... так высока, 
што часам у іх пера-
хапляе дыханне і яны 
мёртвымі падаюць 

на землю.

а калі яны 
б’юцца, яны 

б’юцца дастатко-
ва моцна, каб 

выбухнуць. бам! 
іх цельца проста 

выбухае...



пракляцце. ён 
не адказвае. 

люцыюс!

джым! джым, як 
чуць? я страціў 
вас абодвух...

ух...

ну, містар фокс, тэорыя 
верагоднасці гаворыць, 
што хаця б адна з гэтых 
куль патрапіла ў вас. але 

на ўсялякі выпадак... 
перазарадка.

любазнаўчы факт 
пра ліс, ведаеце, яны 
ніколі не пакідаюць 

слядоў...



кх... хопіць 
любазнаўчых 

фактаў.

ты пара-
нены?

я ў парадку. 
але гордан... 
я спрабаваў... 

ух...

лллл-
любазнаўчы 

факт...

джым! 
джым, ты 

тут?!

чорт 
бяры.

ён адключыў 
камунікацыйную 
сець у гэтым ра-
ёне. мабыць, ва 
ўсім горадзе.

блакіратар 
сігнала, мы 

можам...

не.

ён яго 
знішчыў. 

прастрэліў 
усе правады.

усё ідзе 
па ягоным 

плане.
ягоны 
план, 
але..

дзе ты, чорт бяры? 
дзе?! калі ты мяне 

чуеш, я знайду цябе! 
калі гэта апошняе, 
што я зраблю, я...

н-н-н-н...

н-н-н-не...
н-н-не... пакідаюць 

слядоў.



дзе дадзеныя штэкера? пазнака, 
якую мы зрабілі на схеме скачкоў? 

кансоль яшчэ працуе?

працуе. 
дарэчы, ён 

раздрукаваў 
новую схему 

некалькі хвілін 
назад. я не 

разу...

я гэта зрабіў. 
паставіў штэп-
сель сёння, каб 

яшчэ раз адсачыць 
сігнал, калі ён рап-
там уключыць які-
небудзь элемент 
у будынку... ліфт, 

што-небудзь.

я падумаў, мабыць, 
будзе падобная схема. 

штосьці, што...

бачыш што-
небудзь?

бачу... бачу, 
што мы 

прайгралі.

«Гэтыя скрынкі... якія джым 
бачыў у танэлях...»

«...гэта 
выбухоўка».

«выбухоўка? 
але...»

«калі джым і коцікі падый-
дуць дастаткова блізка...»

«...нігма ўключыць 
перадатчыкі на пая-

сах коцікаў. ён сам на 
адлегласці ўвядзе код 

з каардынатамі».

«гэты код дасць сігнал 
знішчальнікам з робінс 
вылятаць. знішчальнікі 

прыляцяць прама сюды 
для ўдара».

«А гэты ўдар 
выбухне 

скрынкі, і...»

«і... і ён 
затопіць 

увесь 
горад».



божа 
мой...

знішчальнікі... 
гэта база... яны 

будуць тут, 
самае большае 

праз сорак хвілін.

а з ўлікам 
таго, што ва ўсім 

горадзе няма 
сувязі, іх немаг-

чыма адклікнуць, 
нельга немагчы-
ма папярэдзіць 

людзей...

адна спроба. 
у нас ёсць час 
толькі на адну 

спробу.

спробу? 
але бэтмэн, гэта 

схема мне здаец-
ца такой жа, яна...

давай 
глядзець 

разам. 
вось што 

ты бачыш?

глядзі на гэта, як на 
малюнак, а не як на 
мапу. яна нагадвае 
табе што-небудзь?

крывы знак 
пытальніка? ма-

быць, разарваны... 
нуль?

пракляцце, 
бэтмэн, я нічога 
не бачу. у цябе 

ёсць ідэі?

ёсць... 
адна. 
вось.

але... але гэта на 
мяжы горада. гэта 

нават не частка 
схемы.



...я ведаю. я магу 
памыляцца. вельмі 

памыляцца.

да таго ж, нават 
калі ты знойдзеш 
яго, глушыцель 

здох.

без яго 
нішто не можа 

перашкодзіць яму 
актывіраваць тыя 

шары ці любую 
іншую зброю.

супраць 
цябе, супраць 

горада...

памятаеш 
паршую нашу 

ідэю?

але гэта было 
немагчыма.

табе прыйдзецца зрабіць 
гэта магчымым. потым 

знойдзеш мяне. калі вер-
нецца гордан, скажы яму 
прыдумаць, як аццягнуць 

атаку.

але бэтмэн, атаку 
нельга аццягнуць! 
мы ні ў якім разе 

не зможам...

мне трэба, каб ты 
падумаў пра тыя 

ранішнія гадзіны з 
люкам, пра якія ты 
расказваў. калі ён 

быў дзіцём.

яшчэ раз падумай 
пра тое, як гуляеш з 
ім на світанку. у но-
вым горадзе. моц-

ным горадзе. з усімі 
жыхарамі готэма.

у нас адна 
спроба, люцыюс. 

і сорак хвілін.

бэтмэн... 
я... я 

зраблю 
гэта.



«запісаць і 
перадаць».

«альфрэд... 
альфрэд, ведаю, 

ты гэтага не чуеш, 
і сумняваюся, 

што калі-небудзь 
пачуеш, але ўсё 

адно... я ўсё адно 
хачу сказаць...»

«...што ты меў рацыю наконт бэтмэна. 
ты заўсёды меў рацыю».

«ты быў правы, калі казаў, што ён 
павінен штосьці значыць. а потым ты 
быў правы, калі казаў, што ён павінен 

значыць штосьці добрае».

«і ты быў правы, 
калі казаў, што гэтым 

разам ён, хутчэй за ўсё, 
прайграе».

«я прайграў рыдлеру, 
альфрэд. ужо двой-
чы. і магчыма, зараз 
прайграю яшчэ раз».

«магчыма, у гэтым ёсць сэнс 
бэтмэна. не перамагаць. але прай-
граваць і вярнацца. ведаючы, што 
прайграе, прайграе тысячу разоў, 

але ўсё роўна не здасцца».

«але я хачу, каб ты ведаў... 
цяпер я нарэшце разумею, 

што, магчыма, у гэтым 
штосьці ёсць».

«і я ведаю, 
што ты на 

гэта скажаш. 
ведаць, што 
змагаешся ў 

бітве, якую не 
перамагчы, 

у бітве, якую 
прайграеш. 
гэта глуп-

ства».

«але я магу толькі 
спадзявацца... што, 

як ты сам сказаў, 
мобыць...»

«...мабыць, 
гэта той варыянт 
шаленства, яко-
га заслугоўвае 
гэты горад. я 

не ведаю».

«спадзяюся, мы пра гэта 
хутка пагутарым».



«я люблю цябе, аль-
фрэд. канец сувязі».

ну, нігма?!

я правы?

я правы?!





як?

скокі схемы. яна 
падобна на спіраль. 

на старажытную 
гульню. але на самой 

справе ўвесь гэты 
час адказ быў тут.

проста ён быў прыхаваны 
немагчымасцю таго, што ты 
кіруеш усім з месца, тако-

га далёкага ад цэнтральнай 
сеткі, ад усяго. просты адказ 

на заблытаннае пытанне. 
загадка.

а цяпер спыні ўсё 
гэта, нігма. спыні, 
пакуль не загінулі 

мільёны.

ха! на-
вошта? 

таму, што 
ты так га-

ворыш?



таму, што 
ўсё конча-

на, чорт бяры! 
гульня сконча-

на, нігма!!!

насупраць, 
бэтмэн...

...сапраўдная 
гульня толькі 
пачынаецца!

ДАЛЕЙ: ФІНАЛ НУЛЯВОГА ГОДА!
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