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Дзікігорад

«нічога ўжо 
не зробіш...»

«гадзіннікі 
цікаюць...»

...і ёсць 
толькі мы 
з табой...



...дык пачнем 
жа фінальную 

гульню?!

спыніся, нігма! ты даказаў 
гораду, што хацеў! прама 
зараз у цябе ёсць шанс, 
адзіны шанс выратаваць 
готэм. самалёты скінуць 

бомбы і тады...

ха! адзіны шанс, 
так? я дапамагу 
табе, бэтмэн. я 

дам табе дванац-
цаць спроб. два-
наццаць крокаў. 

дванаццаць 
месяцаў у годзе.

дванаццаць загадак, 
каб выратаваць го-

рад. але паспяшайся, 
бо прама зараз, па-

куль мы размаўляем, 
я практычна чую, як 

самалёты ляцяць 
да нашага светлага 

дома!

бачыш, 
правілы звы-
чайныя. я за-
гадваю за-

гадку...



...калі адказваеш 
правільна, лазеры, 

што адтуляюць твой 
шлях, адключацца і 
ты робіш крок напе-

рад.

памыляешся - 
і, ну...

...кожны з гэтых 
прамянёў наладжаны 
на тое, каб выпусціць 
які-небудзь метэа-

зонд дзесьці 
ў горадзе.

а гэтыя шары, як ты ведаеш, 
напоўнены рэчывам, якое, ну, да-

вай проста скажам, што ты б ня стаў 
класці яго ў свой бутэрброд, так? 
быццам над горадам жудасныя 

бурбалкі з думкамі! ідэі, якія імкнуцца 
матэрыялізавацца.

...ну што, 
згуляем?

мы абодва 
ведаем, што 
гульня пад-
махлявана!

у ёй  занадта шмат 
крокаў, занадта шмат 
загадак трэба разгад-
ваць, пакуль самалёты 

будуць ужо тут! але 
калі ты проста...

магчы-
ма, і так.

на самой справе 
гэта залежыць ад 
таго, наколькі ты 
разумны. таму... 
лічу, засталося 

толькі сказаць...



«ррррразгадай-ка 
гэта, бэтмэн...»

люцыюс! у 
цябе ёсць што-
небудзь? якія-

небудзь каналы 
сувязі?

не. увесь горад пад сеткай 
рыдлера. звязацца з маце-
рыком і адклікаць самалёты 
немагчыма... кх... калі толькі 
бэтмэн не пераможа... кх... 

яго.
ён знайшоў 

нігму?

ня ведаю. 
у яго ёсць 
здагадка.

значыць, ёсць шанс. 
нам толькі трэба за-

трымаць тыя самалё-
ты, капітан. апошняе 
паведамленне, якое 
вы перадалі ім, было 

пра тое, што бэт-
мэн збіраецца кінуць 

выклік рыдлеру.

дайце мне 
сігнальную ракету. я 

падымуся і паспрабую 
папярэдзіць іх, што 
бэтмэн затрымаў 

яго...

але ці так 
гэта?

вельмі на 
гэта спа-
дзяюся.

люцыюс, улічваючы, 
што катушка сапсава-
на, ці ёсць верагод-

насць, што ты зной дзеш 
іншы праваднік, каб 

глушыльнік...

ты 
ранены.

я ў парадку. я... 
ай... папрацую над 
глушыльнікам. па-
дымайся і сачы за 
паветраным рухам.

капітан, вазьміце радыё-
абсталяванне і спрабуйце 
даць сігнал у форт робінс 
на выпадак, калі бэтмэн 

раптам прарвецца скрозь 
камунікацыйную сетку. 

але спачатку...

...мне патрэбна 
ваша дапамога ў 
вырашэнні іншай 

праблемы.

«...няўжо 
гэтыя агні 

не чароўныя, 
бэтмэн?»



гэта амаль 
метафара... з-за 
іх я станаўлюся 
злавесным, як 

дракула.

кідай балбыт-
ню і загадвай 
сваю загадку, 

нігма!

добра, 
добра. наво-

шта крычаць?! 
мы ж проста 

весялімся!

першая 
загадка: «да-
тычныя толькі 
да дзеянняў...

даво-
дзяць іх да 

дасканаласці.

завяршаюць 
іх...

дзякую-
чы ім, яны 

атрымліваюць 
зварот».

ну, бэт-
мэн, хто 

яны?

ха, хааа! 
перастань, бэт-

мэн... не махлюй.

ніякіх праяўленняў фізічнай 
сілы, ніякіх дэвайсаў ці 

гаджэтаў, толькі бітва розумаў. 
што ёсць вайна, як не барацьба 
дзвух стратэгій, дзвух розумаў 

у небе над полем бітвы? гэта 
яе чысцейшая форма.

ну жа, бэтмэн, 
гадзіннікі цікаюць. у 

цябе засталося ўсяго 
толькі пятнаццаць...



...няхай будзе 
чатырнаццаць... 

хвілін.

твой 
адказ...

адказ...

«вошы».

«датычныя толькі да дзеянняў» 
азначае дзеепрыслоўе, «даво дзяць іх да 

дасканаласці» - значыць, што дзеепрыслоўе 
закончанага трывання, «завяршаюць 
іх» - суфікс. дзеяпрыслоўі ўтвараюць 

дзеяпрыслоўныя звароты. адзін з суфіксаў 
дзеяпрыслоўя закончанага трывання - 

«вшы»

дракула - вампір. вошы 
з’яўляюцца вампірамі. 

гэта метафара.

добра... ты 
выгляда-
еш даволі 

ўпэўненым! 
давай 

націснем 
гэта і паба-

чым!

ну жа, 
бэтмэн! 
скачы!

так.

выдатная 
работа! 

але павінен 
папярэдзіць

...



«...сапраўдныя 
галаваломкі 
наперадзе!»

давай!

«не спы-
няйся!»



больш ніякіх 
паўз. проста 
загадвай на-

ступную.

пачынаеш 
нерваваць, 

так?
хочаш 

гуляць - 
добра, да-
вай гуляць. 
загадвай 

ужо!

як пажа-
даеш!

«у мяне адзін 
голас, але 

сотня ртоў...

я аддаю свой 
хвост задар-
ма, але по-

тым...»

пчала. пчолы 
жужжаць адным го-
ласам, адным розу-

мам, «сотня» падобна 
на «соты», калі пчолы 

жаляць, яны пазбаўля-
юцца хваста.

чаго ты 
чакаеш?

націскай.

так, 
сэр.

наступ-
ную за-
гадку.

«давай, 
джым!»



трэба 
неяк даць ім 

сігнал... неяк...

не. яшчэ 
рана...

«добра, цяпер 
усё стала трохі 
складаней...»



больш 
захоплівым 

і... запхніся 
і загад-

вай!

але бэтмэн! я не 
магу запхнуцца 
і загадваць, калі 

толькі ты не...

загад-
ку!

ну добра.

«найвялікшая з 
маіх сіл у тым...

...што я ведаю 
сабе кошт. я 

так моцна аб-
дымаю сябе з 
кожным нара-

джэннем!»

ну, 
бэтмэн...

...хто ж 
я такі?



«у чым спра-
ва, бэтмэн...»

заходзім на 
апошні круг...

...язык 
праглынуў?

ха! ты 
не ведаеш 

адказа, так?

я...

«о-оў! не зараз! не 
тады, калі самалёты 
ў сякундах адсюль!»

«давай! ты можаш! 
пакажы, на  што ты 

здольны...»



адказ...

«...клінок».

а тлумачэнне?
забудзь пра 

гэта. націскай.

калі ласка, 
калі ласка, 

калі ласка...

моманты 
праўды!

зараджаю 
сабак.

твой 
адказ...



...няпра-
вільны!

калі б ты 
толькі зразумеў 
агульную дум-

ку, бэтмэн!

адказы на кожную з гэтых 
загадак былі адказамі на 

знакаміныя невырашальныя 
галаваломкі гісторыі.

«вошы» былі адказам на загад-
ку, якая забіла гамэра. а «пчо-
лы» былі часткай адказа на не-
вырашальную загадку самсона. 
адказам на гэтую быў «вузел», 
як у вялікім гардзіевым вузле.

вузел не змог развя-
заць ніхто, нават аляк-

сандр вялікі. а ты сказаў 
«клінок» і памыліўся, 

памыліўся, памыліўся!

ты ўпэў-
нены?

стой! 
што ты 
робіш?! як я і сказаў, 

адказ на тваю 
загадку - 

клінок.

боты! агонь! 
я сказаў, 

страляйце ў 
яго!

яны больш не слуха-
юцца цябе, эддзі. я 
зразумеў гэта, калі 

яны перасталі сачыць 
за мной.



«ты знішчыў праваднік ад наша-
га глушыльніка. на шчасцце, мы 
зрабілі з таго, што было, іншы».

«твой сігнал 
блакіруецца. ты 

страціў кантроль».

але наконт таго 
адказу. ты быў пра-

вы. александр не змог 
вырашыць загадку 
гардзіевага вузла.

і што 
ён тады 
зрабіў?

«ён вынуў свой 
клінок...»



...і разрубіў 
яго!



эм... база, 
жыхары падаюць 

нам штосьці наконт... 
сігнала з даху мэты. 

гэта кажан.
так, я 

так і сказаў. 
бэт-сігнал.

«добра, кру-
жым і чакаем 

загадаў».

«як?!»

як уключыць го-
рад?! твой сігнал 
заблакіраваны. ты 
страціў кантроль. 

усё скончана!

ска-
жы 

мне!

кх... вось гэта 
выпрабаванне, 
сапраўды, бэт-
мэн? вялікі кхе... 

пытальнік?

пацешны жарт 
гэты пытальнік.

ты ведаеш, што, як кажуць, 
спачатку арыгінальны сімбал у 
восьмым стагоддзі на самой 
справе выглядаў як маланка. 
як шок, ідэя, што ўспыхнула... 

магчыма, штосьці наконт...



...гэтага.

гэта яшчэ 
што такое?

хех. гэта першае і 
апошняя пытанне, 
бэтмэн. як бачыш, 

гэта электрод.

ён прыдушвае 
мадуліраваны ток на 
ўсе сервера ў іншым 
пакоі. гэта як бата-
рэйка, якая прылад-
жана да сэрцабіення.

...майго 
сэрцабіення.

адлучыш ад мяне гэты электрод, 
і ўся сістэма, ну, памрэ. усё, акра-
мя камунікацыйнай сеткі, канешне. 

горад пагрузіцца ў сапраўдную 
цемру. вытанчаны труп на паха-

вальным вогнішчы.

і каб ён пачаў аднаўляцца... 
ну, ён павінен быць цалкам 
перазагружаны. народжан-
ным нанова! звязаны з но-

вым сэрцам! і для гэтага, ну, 
спатрэбіцца зарад хаця б у... 

не ведаю...

...тысячу вольт? ну, 
давай... ад цябе ўсё зале-
жыць. павінен быць хоць 
адзін шанс з тысячы, што 
ты перажывеш удар і ўсіх 

выратуеш. хех.



ха! ты псіх, 
я згодзен з гэтым. 

але гэты горад, усё гэта 
- гэта мая ідэя. мой план. 
ведаеш, колькі існавала 

спосабаў, каб ажыццявіць 
гэты план? колькі 

варыянтаў у мяне...



ты ўпэўнены, 
што хочаш 

гэтага, брус?

зразумеў. 
атрымалі 

загад зноў 
распачаць 
стральбу.

не рабіце 
гэтага...

«ты ўсё 
яшчэ мо-

жаш спыніць 
гэта».



не.

будка ад-
крыта. сабакі 

спушчаны

пыркусі.

калі 
ласка...

чакаем 
загада.

ну, 
паехалі. падрых-

туйся.

і...



прррааацуеее!

не...







«не».

«не, стой!»

«гэта 
няправільна!»

«развяжыце 
мяне!»

«адпус-
ціце 

мяне!»

«адпус-
ціце 

мяне!»



ну жа!

гхаа!

так, сэр. 
чакаем 

загадаў. і 
ўлятаем.



што 
за?.. горад... 

ён уключа-
ецца!

«вы гэта 
зрабілі...»

«...вы, чорт 
бяры, гэта 

зрабілі, сэр».



кха...
але... але 

як?

таму, што вы 
бэтмэн. вось як.

не, хах. гэта я ведаю. 
але ты... як ты знайшоў 

мяне...

я ўжо быў тут. я бачыў, 
як самалёты кружаць 
над вежай і прыбыў, 

як толькі ўшоў містар 
фокс. я ішоў за ім да 

гэтага месца.

ты быў 
тут, у 

горадзе? 
але...

як я і сказаў вам. 
хоць я і магу быць 
не згодны з вамі...

...але я 
заўсёды буду 
каля вас, каб 
падлячыць.



ПРАЗ
МЕСЯЦ

«нябыт».

«ніякага 
сэнсу».

«проста канец. 
смерць. гэта і 
ёсць ноль?»

«пустота».



«так лічыў нігма. ён хацеў, каб мы так 
лічылі ў готэме. што гэта канец. што до-
брыя часы прайшлі. але паглядзіце на яго, 

на горад. ён не такі, якім быў дваццаць 
гадоў назад, нават дзесяць. зусім не такі».

«гэта цудоўная і адначасова жахлівая 
яго рыса, сапраўды? ён увесь час змяня-
ецца. готэм, якім мы яго ведаем, мы з 

вамі, існуе ў момант часу, яго людзі, яго 
раёны, спадзяванні і страхі, якія сілкуюць 

яго, і раптам... пуф! ён знік. а на яго месцы 
стаіць новы горад».

«прама зараз гэты горад, 
разбураны, прыгожы... ён 

наш і толькі наш. яго страхі... 
яны і нашы так сама. супер-
штормы. катаклізм. вар’яты 
з уласнымі ідэалогіямі, якія 

ўзнікаюць з ніадкуль адной-
чы раніцай і ідуць на нас са 

зброяй усемагчымай разбу-
ральнай сілай. гэтыя страхі 
пераследуюць наш горад».

«але паверце мне, калі я кажу, 
што мы сустрэнім іх разам. бо 

прама зараз гэта наш готэм. не 
нашых бацькоў ці нашых сыноў. 
наш. гэтага пакалення. і нашы 

страхі вялікія, але вялікія і нашы 
спадзяванні. нашы амбіцыі. наша 

устойлівасць. мы барацьбіты».

«лічу, мы ўсе заслужылі 
выхадны, пакуль цяжкі 
труд не пачаўся зноў».

«ці магу я спытаць, ці 
бачылі вы яго асабіста?»

і мы горад, які зараз знахо-
дзіцца ў нулявой каардынаце. 
знаходзіцца ў пачатку цыкла 

адраджэння. ён наш, і мы будзем 
яго будаваць, фарміраваць яго і 

будзем фарміравацца самі.

я жадаю, каб уэйн 
інтэрпрайзіс дапамаг-
ло ісці гэтым шляхам 

да пераўтварэння.

і я не магу пада-
браць больш пады-
ходзячага чалавека 
для гэтай справы, 

чым мой добры ся-
бар люцыюс фокс.

містар уэйн...

...я проста 
хацеў выка-
заць словы 
паддзякі на 
запрашэнне.

у мяне ж не было 
выббару, сапраўды? 

нельга крыўдзіць но-
вага камісара паліцыі.

не з такой колькасцю 
неплочаных парко-

вачных талонаў. мая 
машына ўжо месяца 
стаіць дзесьці там, 

няправільна прапарка-
ваная. пад вадой, ка-

нешне, але ўсё ж.

вам не ўйсці 
ад доўгай рукі 
закона, містар 

уэйн. але...

«...гэта вуліца адназначна 
змякчае яго хватку. мы дадзім вам 
тэрміновае вызваленне за добрыя 

паводзіны».



«бачыў. было небяспечна 
трымаць яго ў блэкгейт, таму 

яго на самой справе трымаюць 
у аркхэме».

«ці небяспеч-
на там?»

«федэраль-
ная?»

«ім нязвычнае гэта заданне, але 
яны працуюць над ім. грошы, якія 

вы далі, адназначна дапамагаюць. 
спадзяюся, нам больш не прыйд-
зецца трымаць там звар’яцелых 

злачынцаў. і проста да суда».

«паглядзім. людзі готэма хацяць, 
каб ён быў тут, каб паглядзець на 
яго. крэпкія рабяты гэтыя жыхары 

готэма. хто б мог падумаць».

хто б мог падумаць. 
што ж, рады быў па-
бачыць вас, камісар.

містар уэйн, 
яшчэ адно 
пытанне...

я выйшаў на 
вуліцу папаліць і 

знайшоў, што мае 
цыгарэты зніклі.

гэта 
дрэнная 
звычка.

так, 
дрэнная.

але, справа ў тым, што 
яны зніклі разам з маім 

плашчом. калі я прыйшоў 
у гардэроб, мне далі гэты. 
гэта тая ж марка, той жа 

плашч, толькі... новы.

містра ўэйн. 
брус... бэтмэн 
не ўзгадваў...

прабачце, камісар. 
я нічога пра гэта 

не ведаю.

я магу толькі 
сказаць, што, маг-

чыма, прыйшоў 
час для новага 

плашча?

сэр?

альфрэд. уяўляю, як 
ты засмучаны, што 
я  не апрануў чорны 
гальштук, але мне 

было так...

о, добра адпач-
нуць ад касюмаў і 

пальчатак, майстар 
брус...



...і дарэчы, 
пра выхадныя, 

хтосьці хоча з вамі 
сустрэцца, сэр.

дзяўчына, 
альфрэд.

«яна папрасіла, каб яе прадставілі, 
сэр. вы былі знаёмыя з ёй у 

дзяцінстве. джулі мэдзісан. вы 
разам хадзілі ў школу. яна кажа, 

што вы сустракаліся некаторы час».

«...джулі».

няма нічога дрэннага ў тым, 
каб аднавіць былое знаём-

ства, сэр. мы сёння адпачы-
ваем. вы самі так сказалі.

канешне. 
прывядзі яе. 

але альфрэд...

я...
...ты 

павінен 
ведаць...

...я 
ніколі 

не бро-
шу.

хех. гэта вы зараз 
так кажаце, сэр, але 

вы малады. вам 
дваццаць пяць. чулі 
б вы, як я казаў пра 

свае паводзіны ў ва-
шым узросце, што я 

б ніколі...

альфрэд, ты 
чагосьці не 
ведаеш...

сэр?
адразу пасля іх 
смерці... маці і 
таты... у мяне 

быў... цяжкі час.



«не. больш чым цяжкі. куды б я 
ні паглядзеў, я бачыў іх. сваіх бацькоў. 
у кожным твары. я не мог жыць. не мог 
працаваць. свет быў падобны на нейкі 

жудасны дом з люстэрак».

«таму я заплаціў каму 
трэба, каб той прыкінуўся 
табой, альфрэд. я дастаў 

паперы. заплаціў дактарам 
у аркхэме...»

«мне не трэба было 
лячэнне, альфрэд. 
я хацеў перастаць 

быць сабой».

«я хацеў перазапусціць 
сябе. пачаць усё спа-

чатку. я хацеў, каб яны 
выкарысталі шокавую 

тэрапію, пакуль я не пе-
растану быць самім са-
бой. пакуль я не стану 

кімсьці іншым».

«я быў так блізка, 
альфрэд. застава-
лася адна сякунда. 

але я ведаў...»

«сэр, калі вам 
трэба было 
лячэнне...»

«сэр, я...»

стойце! 
спыніце-

ся!

...я ведаў, што 
павінен знайсці спо-
саб неяк перамагчы 

гэта.

я павінен быў сутык-
нуцца з вар’яцтвам, 
якое не давала б мне 
страціць розум, калі 
можна так сказаць.

брус...

зараз у горадзе, альфрэд, 
больш чым калі-небудзь, злыя, 

хворыя людзі выходзяць з 
цені, каб забіваць і пужаць, 

але бэтмэн возьме іх агонь на 
сябе. ён стане шчытом.

ён пакажа жыхарам 
готэма, што не трэба 

баяцца. вось у чым спра-
ва, альфрэд. вось што 

робіць мяне шчаслівым. 
толькі гэта робіць мяне 

шчаслівым.вы так гавораце, 
бо не ведаеце, 
майстар брус.

не ведаеце. ёсць 
радасці, якіх вы 

не паспыталі. шчас-
це больш 

глыбокага 
тыпу.

не для 
мяне.

сэр, про-
ста выпей-

це з ёй...

...адзін 
куфель.

гэта бу дзе 
на тваім 
сумленні



альфрэд, 
калі ён заня-

ты...

не глупіце, міс 
мэдзісан.

брус?

джулі, які 
прыемны 
сюрпрыз.

ведаю, ведаю. 
але я зусім 

нядаўна перае-
хала сюды і...

пачакай, пачакай. 
ты зараз пераяз-

джаеш сюды. паля 
ўсяго, што здары-

лася?

я бачыла цябе па 
тэлебачанні пад час 

атакі чырвонага калпа-
ка, і ўсё, што здарылася 

з нігмай і...

...напэўна, я проста 
падумала, што зараз 
вельмі важна вярнуц-

ца дадому.

хах. што ж, 
я рады гэ-

таму.

ты ж ведаеш, 
у нас няма ніякіх 

«мехапчол».

пчолы-кібаргі-
мутанты, брус. 

не блытай.



дзякуй, 
альфрэд.

няма 
за што.



«альфрэд?»

альфрэд? 
ну дык 
што?

ёсць 
надзея?

што?..

о, я...

мне вельмі 
шкада, міс, 

але, баюся...



«...ён заняты».


