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«ведаеш, ёсць нейкае 
новае чарноцце».

«штосьці чарней 
чорнага».

«навукоўцы ў фарнбаро 
адкрылі гэта літаральна 
ўчора. яна зроблена з 

астуджаных вуглеродных 
нанатрубак».

хто там?

дабра-
нач?

«кажуць, яна па-
глынае дзевяноста 

дзевяць і дзевя-
носта шэсць сотых 
адсоткаў святла, 

якое на яе трапляе. 
яе назвалі «ванта-
блэкам». гледзячы 
на гэта, вочы нават 
не могуць зразу-
мець, што яны ба-

чаць».

«гэта як 
глядзець 
у дзіру».

што 
за...

ах!

хакстар?!

аааа!
гахк!

«я даследую гэта пытанне, 
доктар томпкінс. але пра-

ма зараз я званю з нагоды 
вашага пацыента. вы мелі 
рацыю. штосьці не так».



я прачытала пра гэта і 
падумала пра цябе, брус. 

б’юся ў церуху, што ў 
цябе ўжо ёсць штосьці 
пачарней, сапраўды? 
альфрэд, магчыма...

леслі, паслухай. я зва-
ню па пытанні пацыен-
та, якога ты ўзгадвала. 
у мяне не атрымалася 
выйсці на яе след, але 

я пашырыў кола свайго 
раследвання, і...

...я ўпэўнены, што 
забойца дзейнічае 
ў тваім раёне. ці не 
прапускаў хтосьці 
з тваіх пацыентаў 

прыём?

так, але... гэта не няз-
выкла. некаторыя з маіх 
пацыентаў ва ўцёках ці 

арыштаваны.

СЦІПЛЫ

што-небудзь 
было, на 

тваю думку, 
дзіўным за 

апошнія 
месяцы?

месяцы? брус, 
колькі людзей 

знікла?

не ўпэўнены. 
я прагледжваю камеры 
дарожнага руху і, маг-
чыма, шукаю чырвоны 

пікап.

мне трэ-
ба, каб ты 

зрабіла 
штосьці 

для мяне.

што?

папя-
рэдзь сваіх 
пацыентаў.

пачні з тых, хто жыве 
адзін... і дашлі мне іх 

адрасы. брус... не-
каторыя з іх 

бяздомныя... 
нябачнікі.

«больш не».



у мяне для 
цябе кан-

верт.

тады 
ў мяне для 
цябе яма.

гэта пало-
ва таго, што 

ты павінен мне 
плаціць.

ты хочаш рабіць 
грошы, закапва-

ючы целы? ідзі на 
готэмскія могілкі.

гэта готэмскія 
могілкі для бед-

ных... там дастат-
кова безнаглядных 
цел. і ніякіх грошаў.

мне трэба 
выпіць.



мяне збілі з 
панталыку...



...я злуюся на забойцу...
але раз’юшаны сабой. кім бы 
ён ні быў, ён упэўнены, што 
знаходзіцца па-за колам 

майго зроку.

і ён меў рацыю. да 
сённяшняй начы.

звычайныя 
паліцэйскія супраць 

мяне...

...блазана ўсё 
яшчэ няма...

...непрыемны спа-
кой... быццам у 
цэнтры ўрагану.

селіна пачала красці па-
буйнаму. стала босам 

злачынцаў. зараз яна згубле-
на больш, чым калі-небудзь.

джым гордан 
прысуджаны 

да заключэння 
ў блэкгейце за 

забойства.

колькі ён вытрымае, 
пакуль яму не уторкнуць 

завострыванне паміж 
рэбраў?

сёння я адкладваю 
ўсё ў бок. забойца 

на свабодзе.



я не магу вылечыць 
гэты горад за адну 

ноч... але я магу 
знайсці аднаго 

забойцу.

у мяне 
нічога няма, 

мужык...

на гэтай дарозе яшчэ тры квартала назад 
скончыліся камеры дарожнага руху... але 
я заўважыў, што чырвоны пікап праехаў 

гэтым шляхам...

ён палюе. я
 адчуваю гэта...

я таксама 
палюю.

ты пачуяў яго след, 
хлопчык?

значыць, ты 
ўпаўнаважаны.



дабранач, гэта 
доктар томпкінс. 

прабачце, што 
званю так позна...

добры 
вечар!

о, я рада, што 
вы не спіце.

усё ў парадку, я 
чытаў. усё... штосьці 

здарылася?
мне шкада, што 
адцягнула вас 
ад спраў, але... 

здаецца, хтосьці 
палюе на маіх 

пацыентаў.

я клапачу-
ся па кож-

ным.

о 
божа!

я проста хачу, 
каб вы былі 
асцярож-

ны. прыміце 
меры. калі вы 
заўважыце...

вам ня трэ-
ба за мяне 

клапаціцца, 
док!

што ж, клапаціцеся па 
кім-небудзь, хто не быў 

залатой пальчаткай.

дабранач, 
доктар.

усяго 
добра-

га.

*Надпіс: 
па адной таблетке ў 
дзень. доктар леслі 
томпкінс. 
райтсан лэйн, 
5254, Готэм.



...калі вы атрымаеце гэта 
паведамленне, калі ла-
ска, прыміце ўсе меры 
засцярогі і не бойцеся 

званіць у паліцыю, калі 
адчуеце якую-небудзь 

пагрозу.

там хтосьці 
ёсць?

я не магу 
дазволіць 
вам папя-
рэджваць 

іх.

у мяне няма 
наркотыкаў, 
толькі трохі 

грошаў.

ха! што, ужо 
гандлюеце са 

смерццю.

навошта ты 
гэта робіш?

таму, што большасць па-
добных мне хоча, каб людзі 

ведалі, якія яны дрэнныя. 
апраналі касцюмы і маскі і 

станавіліся легендамі, 
змагаючыся з намі.

...але мне трэба толькі 
падсілковываць свой апетыт, 

разумееце, а потым быць 
забытым... пшык. і не было. я 
сціплы, разумееце? а зямля 

готэма, мяккая і багатая.

вы разумееце, доктар 
томпкінс. я закапаю вас 

там, дзе ніхто і ніколі 
не знойдзе.

я не доктар 
томпкінс.



ух!

адклю-
чыць цыф-

равую 
маску. не, гэта 

немагчыма!

яны ніхто! 
я ніхто! ты 

не бачыш нас!

я бачу ўсіх.

стой...
не пады-
ходзь да 

мяне!

усё 
конча-

на?

так.

чаму... 
чаму ён 

забіваў маіх 
пацыентаў?

ты з пава-
гай ставішся 
да людзей. 
відаць, гэта 
паказала-
ся яму... 

абразлівым.



бордар.

мне 
патрэбна 
твая да-
памога.

ня ведаю, што на 
гэта скажа доктар 

аркхэм.

ён нічога не 
скажа, калі 
яму нічога 

не скажуць, 
так?

мяне забудуць, бэтмэн. як я і хацеў. 
мяне хутка забудуць, і тых, каго я...

ты ўпэўнены, 
што трымаць 
яго ў гэтым 

пакоі - добрая 
ідэя?

гэта 
камера 

джокера.

я, эм, 
лічу, ты і сам 

ведаеш. што?!

ВЫПУСЦіце 
мяне 

адсюль!

у тваіх ахвяр былі імёны. 
яны былі людзьмі, якія 

заслугоўвалі павагі.

раніцай газеты здзівяцца... 
чаго такога асаблівага ў 
злодзея, якога зачынілі 
ў камеры джокера? цябе 
не забудуць так хутка.

выпусці мяне 
адсюль, і я 
скажу табе, 

дзе яны!

што, ужо пра-
пануеш абмен?

я накіроўваюся на 
могілкі беднякоў... 

дзякуй бруду з 
твайго пікапа.



не кранай іх!

дзякуй, бордар. 
доктар аркхэм 

ні ў якім разе не 
разглядзеў маю 

просьбу.

карысна мець 
паплечніка ў 

лякарні.

ага... 
сапраўды.

эм, не су-
праць, калі я 
запытаюся 

цябе?

а, эм, джокер 
не раззлуецца?

ён заўсёды 
такі.

мф.

гэта... 
тытолькі што 
пажартаваў?

хах.

добра, рабя-
ты, адпачніце.

павінен сказаць, на прыродзе 
ты хаваешся амаль так жа до-
бра, як і ў горадзе. я ўражаны. 

я заўсёды лічыў, што табе 
патрэбны дахі і гаргульі, па-
жарныя лесвіцы і ?:%;№. але 

тваё ўменне маскіравацца... 
сымаю капялюш.

знайшлі 
целы?

шмат, але цяж-
ка сказаць, колькі. 
бо тут столькі су-
межных магіл. яны 
рабілі гэта гадамі. 
мы можам і не да-

ведацца, колькі 
ён тут закапаў, а 
колькі проста... 
ператварыліся ў 

гліну.

а забой-
ца? не магу 
знайсці на 
яго нічога.

і мы не можам. ха-
ныга, які кіруе гэтым 
месцам... ці кіраваў... 
забойца пару гадоў 

неафіцыйна працаваў 
на яго.

гадоў.

пойдзем, бэтс. ка-
паць пачнуць у любую 
хвіліну, каб адшукаць 
тых, каго ён пахаваў.

тут сотню гадоў 
целы складвалі адзін 

на аднаго. людзей, пра 
якіх ніхто не клапаціўся 
настолькі, каб плаціць. 
гэтыя брудныя адкопа-
ныя косткі... перастань.



не, мне 
трэба 

бачыць.


