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ГОТЭМ. ХУТКА.

ты 
зможаш, 

харп.

будзь
адв...

ты.

гэй, ты!
ты парушаеш 

васьмігадзінны 
кашталянскі 

час!



у цябе ёсць 
трыццаць сякунд, 

каб знікнуць з 
вуліцы інач мы 
ўжывем сілу!

не.

грамадзян-
ка, я ўжо 
пачынаю 

адлік.

і калі я далічу да нуля... 
магчыма, нават раней, 

калі нам будзе ахвота... 
мы падойдзем да цябе 
і адлупцуем так моцна, 
што твая маці не сможа 

на цябе глядзець.

калі б вы 
толькі ведалі, 
кім была мая 
маці, #$$%.

ты 
сапраўды 

гэтага 
хочаш?

не... 
я хачу, каб 
вы слухалі.

поўнач у 
готэме - гэта 
проста ачму-
рэць можна.





хто 
яна?

нейкая 
дзяўчынка...
яна сказала 

чароўныя 
словы.

ну тады яна наша 
госця. мы павінны 

завітаць яе.

чорт...

сардэчна 
запрашаем да 

егіпцянаў, юная 
ледзі.

апошні начны 
клуб у новым 

готэме.

ці хаця б пакуль 
трымаецца за 

ўладу цяперашні 
рэжым.

АДВЕЧНЫ ГОТЭМ





даволі хітра 
выкарыстоўваць 

паліцыю ў 
якасці асабістых 

шафёраў.

так, бос 
таксама лічыць. 

не рухйся.

гэта ж сканэр 
уэйнтэк экс-эр 2600? 

самы апошні.

так, 
гэта 
ён.

колькі каштуе 
адзін такі? пры-

кладна 750 тысяч 
даляраў? блін, 

гэта ж...

навошта 
вы сюды 
прыйшлі, 

юная ледзі?

добра, слу-
хай. я прашу 
прабачэння. 

проста я... ня 
ведала, куды 
яшчэ пайсці, 
зразумела?

гэта... гэта 
ўсё мой брат. 
ён захварэў 

гэтай...

мы жывем 
у нэрроўзе. 

ў самым 
эпіцэнтры.

калі ён заражаны, 
мы мала чым мо-
жам дапамагці.

людзі кажуць, 
гаспадар гэта-
га месца - новы 
крымінальны бос 

готэма ці штосьці 
такое. што ён 
можа зрабіць 

што заўгодна за 
пэўны кошт.

ну, што 
праўда, то 

праўда.

кроч за мной. 
я адвяду цябе.



(глып)

значыць... 
гэта тая 

дзяўчынка...

вы бос? мне сказалі, 
я павінна ўбачыць 

боса...

сказалі, што 
бос можа да-

памагчы. я не бос... я 
не буду табе 
дапамагаць.

я зраблю 
табе боль-

на.



пароль, які 
ты сказала 

афіцэрам... ён 
састарэў тры 

дні назад.

і твой твар 
не высвечваецца на 
нашых сканэрах... 
згодна готэмскім 

запісам, цябе 
не існуе.

хто ты, 
дзяўчынка? 
навошта ты 

тут?

дзякуй, што 
спытаў.

бо на са-
мой справе 
я прыйшла, 
каб зрабіць 

больна табе.

што 
за...

хто выключыў 
святло?!



іх сканэры не могуць 
засекці гэта... але ты 
ўсё роўна прынесла? 
нават з улікам таго, 

што я спецыяльна 
сказаў не рабіць

 гэтага.

як бачыш.

пячора,
як чуць?



Калі харпер 
адключыла 
сістэму, мы 

атрымалі ўвесь 
план гэтага 

месца.

дрэнная навіна... 
адзіны выхад з 

вашай цяперашняй 
пазіцыі - праз пер-
шы паверх казіно.

колькі 
людзей на 
паверсе?

сорак 
тры. колькі 

ўзброеных?

ты што, хочаш, 
каб я проста 

палічыў ці як?

з правага 
боку ёсць 
паслядоў-

насць 
камандаў...

знайшоў...
знайшоў...
прабач, я 
яшчэ не 
звыкся.

шасна-
ццаць.

добра. 
заставайся 
на сувязі.

пераапраніся. 
у нас яшчэ 

шмат рабо-
ты.



зараз жа кліч усіх 
сюды! мне патрэбны 
ўсе стрэльбы, што ў 

нас ёсць!

вы ведаеце, хто 
кіруе гэтым клубам?! 
вы ведаеце, з кім тут 

ваюеце?

хто, 
на вашу 

думку, вы 
такія?

гэта ж 
відавочна, 

ці не?



мы добрыя 
рабяты.



ты 
трэніравалася.

можаш по-
тым накры-

чаць на сваіх 
памочнікаў.

наступаюць.

наверсе па 
кутах. птушка 
зверху, мыш 

знізу.

зра-
зуме-

ла.



добра, народ. 
лічыце гэта 

апошнім папя-
рэджаннем.



электрычныя кулі?
а я думаў, бэтмэн не 

шануе гарматы.

я - 
так.

а яна - не.

хопіць. вы 
прыйшлі сюды за 
«крымінальным 

босам»...

ого.



...ну, 
вось і я.

спыніцеся, 
хлопчыкі. 

паслухаем, 
што кажан 
хацеў ска-

заць.



селіна...

прыемна зноў 
бачыць цябе, 
бэтмэн. вы-

глядаеш лепш, 
чым я чакала.

ты ўжо столькі страціў...
паліцыя... твае сябры...

гэты горад...

а цяпер і я.

бачу, ты не 
марнавала час, 

падпарадкоўваючы 
крымінальны 

сусвет.

я выратавала 
крымінальны сусвет 

ад самой сябе. ён 
працуе, як і павінен 

гэта рабіць.

больш ніхто 
не мог гэтага 
зрабіць. таму 
гэта зрабіла я. 
я забрала яго.

але гэта не ўсё, што 
ты ўзяла... кожны ў 
горадзе шукае яго... 

ключ, каб вярнуць 
готэм.



ведаеш, 
што ўчора 

ўзнагароду 
павысілі да 

800 мільёнаў? 
я ўзяла яе як 
дэпазіт... каб 

паказаць, 
што ў мяне 
сур’ёзныя 
намеры.

пакажы.

трэба было 
проста прыйсці і 

ветліва папрасіць. 
нам ёсць, што 

ўзгадаць.

калі ты вырашыла 
прысвяціць гэтаму 

сваё жыццё, табе не 
трэба было чакаць, 
што я і далей буду 

ветлівым.



чытаеш мае думкі. ці 
бачыш, бэтмэн... больш 
не будзе ніякіх масак, 
ніякіх падлашчванняў. 

ніякіх пагоняў па дахах.

той жанчыны-
кошкі больш 

няма.

яна памёрла, 
бо ты пакінуў 
яе паміраць.

што (кха)
што здарыла-
ся, селіна, я не 

хацеў...

хопіць.
мы там, дзе мы ёсць. гэта бу-
дучыня. горад належыць мне. 

кожны верхавод, кожны ашука-
нец. цяпер яны робяць тое, што 

павінны. што я ім загадаю.

за кошт 
чаго?

о, за велізарны кошт, 
але клянуся, бэтэн...
яшчэ раз з’явішся ў 

гэтым месцы, я сама 
заб’ю цябе.

зразу...

ага. мяне не 
турбуе, што там 

у вас было.

але ты кінеш 
гэтую плётку ці я 
стрэлю з гэтага 
плахіша ў аглу-

шальным рэжыме.



яна мне 
падабаец-

ца. з харак-
тарам.

я табе пакажу 
характар.

сіняя птушка, 
спыніся.

сіняя птушка... 
гучыць добра... 

памятаю, як учора 
бачыла сінюю 

птушку.

ісіда кінула яе 
мне на падуш-
ку пасля таго, 
як адкусіла ёй 

галаву.

селіна... ты ведаеш, 
наколькі ўсё дрэнна... 
ты ведаеш, наколькі 
нам трэба тое, што 

ў цябе ёсць.
я прашу цябе...

калі ласка...

...людзі 
паміраюць.

як я і каза-
ла... трэба 

было толькі 
папрасіць.



адчыніце 
сейф.

што 
за...

гэта нейкі 
жарт?

не... я да-
пытваю яе 

ўжо некалькі 
гадзін.

яна добра 
трымаец-

ца.



яе завуць 
стэфані браўн...

яна назы-
вае сябе 
спойлер.

і яна адзіная ў 
гэтым горадзе, 

хто ведае, як 
спыніць тое, што 

будзе далей.



К ІМ З’ЯЎЛЯЕЦЦА ДАЧКА ДЖОКЕРА?

Вельмі не многія персанажы заслужылі сваё месца ў New52. 
Але мы не маглі абыйсці забойуцу-псіхапатку,  больш вядомую 
як Дачка Джокера! ад размахвання сапраўдным тварам Джоке-
ра быццам маскай да кіравання новым і самым смертаносным 
месцам у DC-сусвеце... Готэмскім падзямеллі - Дачка Джокера 
ўцягнута ў самыя вар’яцкія гісторыі, і яна яшчэ толькі распачы-
нае! Але кім яна з’яўляецца і што хоча ад Готэма? З гэтага спе-
цыяльнага выпуску Дачка Джокера #1 мы будзем адказваць на 
гэтыя і іншыя пытанні, якія дазволяць нам разгарнуць гісторыю 
гэтай д’ябальскай дзяўчынкі.



на 52 канале мы гана-
рымся паданнем часам 
непрыгожых, але засна-
ваных на фактах, навінах 

з сусвету забаў.

таму доказ адносін паміж 
цуда-жанчынай і супер-

мэнам уклінаваўся ў нашыя 
навіны. як іншапланетны 

касмічны карабель урэзаўся 
ў нашу зямлю...

што ж...

мабыць я і сказаў некалькі слоў 
наконт таго, як 52 канал пільна 

сочыць за рэальнымі гісторыямі, 
а не выдумляе іх у апошні мо-
мант, але вы толькі падумайце 

пра глабальны пандэмоніюм, калі 
яны пяройдуць на бок зла...

52 канал 
будзе трымаць 

вас у курсе!

так сама 
мы раскажам 

вам навіны 
пра надвор’е 
і спорт, чорт 

бяры!



відавочна, апошнія 
дзве секунды ўвесь 

суствет толькі і рабіў, 
што назіраў за тым, 
як цуда-жанчына з 

супермэнам перайшлі 
на новы ўзровень 

адносін!

мы паставілі 
відэа на паўтор 
у запаволеным 
тэмпе і ўсяго за 
некалькі гадзін 
нашыя рэйтынгі 

ўзляцелі да 
нябёс.

як я ўжо казаў, 52 канал 
дае тэлегледачам толькі 

тое, што яны жадаюць уба-
чыць, таму мы афіцыяльна 
змянілі нашу сету вяшчання 

і будзе паказываць гэты 
запіс 24 гадзіны 7 дзён у 

тыдзень.

больш пацалункаў! больш 
відавочцаў! больш вашых 

емэйлаў і злосных тэлефонных 
званкоў! больш здагадак і 

спекуляцый! і ні воднага нагад-
вання таго, што штосьці магло 
пайсці не так у гэткім глабаль-

ным маштабе! і ўсё гэта ў 
прамым этэры...

...бо 52 канал 
клапоціцца 

пра сваіх 
гледачоў!




