
Бэтмэн 
№35 (2011)
пераклад 

і афармленне: 
Козыраў Сяргей





ГОТЭМ, ЗАРАЗ.

Готэмскі каралеўскі тэатр быў 
пабудаваны чатыры года раней, 
хутка пасля падзей, якія сталі 
вядомы як готэмскі «нулявы 
год».

тэатр быў часткай 
ініцыятывы па культурнай 
рэканструкцыі, другім 
этапам аднаўлення.

ідэя была ў тым, што зараз, калі ўся 
інфраструктура горада адбудава-
на нанова, прыйшоў час аднаўляць 
культурныя аб’екты готэма, больш і 
лепш, чым раней. рабіць з іх месцы, 
куды людзі готэма могуць уцекчы, 
каб выказаць свае надзеі і страхі.

я пабываў у каралеўскім 
тэатры і заўважыў, 
што ўсё больш і больш 
грошаў расходуецца на 
будаўніцтва. за тры меся-
ца мы перавысілі бюджэт 
амаль на трыста тысяч 
даляраў.

я асабіста 
адправіўся 
даведацца, што 
адбываецца.

архітэктарам быў 
мой сябар уэйд. 
калі я спытаў яго 
пра грошы, ён 
указаў пальцам 
дагары.

ён змайстраваў спе-
цыяльную страховач-
ную прывязь для тэа-
тра. уэйд патлумачыў, 
што яны ставілі Арэста 
і ў канцы пастаноўкі 
з’яўлялся «дух з ма-
шыны».

«брус, - сказаў ён, - пасля ўсяго, праз 
што мы прайшлі, я проста хацеў, каб усё 
выглядала рэальным. я хачу, каб кожны 
ў тэатры паверыў, што бог спусціўся з 
неба, каб дапамагці. я проста хацеў, каб 
яны адчулі сябе з бяспецы».

і ў рэшце рэшт...

Калі бог апалон 
спускаўся з неба, каб 
выратаваць герояў ад 
знішчэння.



...што я мог 
сказаць на гэта?

паўтараю, відавочна, 
хтосьці нанес хімічны 

ўдар па цэнтры готэма.

літаральна некалькі хвілін 
назад без папярэджанняў 
воблака газа з’явілася з 
каналізацыйных люкаў і 

цалкам пакрыла прыкладна 
дзесяць кварталаў.

пакуль паліцыя спра-
буе вычысціць мясцо-
васць, тут назіраецца 

сапраўднае пекла.

на шчасце, здаецца, 
на дадзены момант амаль 
усе эвакуіраваны з небяс-

печнага раёна.

беражы божа мужчын і 
жанчын паліцыі готэма, лола. 
аднак у нас  ёсць яшчэ больш 

дзіўная інфармацыя... ёсць 
першыя справаздачы... 
у готэмскім аддзяленні 
нацыянальнай бяспекі...

...што ж, гэта дзіўна. 
відаць, сам газ, павод-
ле першасным тэстам, 
аказаўся бясшкодны.

бясшкодным?

«газавая атака бясшкодным 
газам? відаць, хтосьці проста 

хацеў ачысціць месца...»
«калі паглядзець на 
перыметр, яно мае 
пэўныя рысы. кола. 

як стадыён. ці...»

«...арэна».



давай! толькі ты і я! лічыш, 
зможаш узяць мяне? тут? 
у маім горадзе?! тады вы-

ходзь на рынг!

вітаю табе ў 

Готэме!

БЭТМЭН:
КАНЕЦ ГУЛЬНІ
частка першая



працягвай! 
і не цэляй у сярэдзіну! 

цэляй у стыкі іх 
купалаў! у рапаліі! іх 
адчувальныя вузлы

іх вельмі 
шмат!

прасоўвайся 
далей, ларк! іх 

карабель...

бэтмэн, няма куды 
прасоўвацца! яны 

паўсюль!

я не прыму гэтага! 
пэні-адзін! на су-

вязь, пэн...

ааа! не!
ааак!

сэр! вашы 
жыццёвыя 
паказчыкі, 

сэр!

СТАРАЯ ВЕЖА ЎЭЙНАЎ. 13 ПАВЕРХ.
29 ХВІЛІН РАНЕЙ.сэр?..

прабач, альфрэд. 
гэта ін’екцыя 

павінна пакончыць 
з вобразамі.

не ўяўляю, што гэта можа быць 
прыемна - зноў і зноў перажываць 

сваю смерць, якімі б яскравымі 
ні былі варыяцыі.

яны яскравыя. штам 
«касандра» таксіна страха... 
павінен згадзіцца, крэйн - 

мастак.

«пэўна, ён звязаны з механізмам, які прыму-
шае нас прасыпацца, калі мы паміраем у сне. 
мне здаецца, ён заснаваны на нейкіх сінтэзах 
нейрахімічных працэсаў».

«як бы там ні 
было, вы добра 
сябе адчувае-

це?»

гэта проста 
кашмары. а зараз 
дзень... калі не па-

мыляюся...

раскажы яшчэ раз, брус, як 
атрымалася, што з усіх тваіх 

бэт-баз, гэта - першая з 
вокнамі?

старыя 
звычкі, 
джулія.

што ж, у іх 
няма нічога старага. 

цалкам аднабаковыя. 
жыдкія крысталы на 

сілікатах. калі адбудзец-
ца нейкае злачынства, 

ты ўбачыш яго на трох-
мернай схеме горада.

хах.
я ўражаны. хо-
чаш працаваць 
прыслужнікам?

прабачце, 
калі ласка!

вось гэта сапраўды 
жах. я тут, пакуль тату 

не стане лепш, брус, 
акрамя гэтага, мяне ча-
кае цудоўная кватэра ў 
уолтемстоў. далёка ад 
усяго, што мае форму 

кажана.



трэба 
заўважыць, 
яна малай-

чына.
нарэшце мы пазбавіліся ад 

усіх гэтых савіных глупстваў. 
але так, пасля ўсяго, што 

адбылася за апошні год, мне 
лепш, калі я знаходжуся ў 
цэнтры горада, абаронены 

ўсёй гэтай цяжкай артылерыяй 
у новым бункеры ўнізе.

і трэба пагадзіцца, 
што гэта практыч-

на, размяшчац-
ца над старымі 
танэлямі метро.

ці ўбачу я ў хуткім часе 
бэт-цягнік?

бэт-манарэльс, 
дарэчы. рэгістрырую 

гандлёвы знак.

пацешна тое, 
што я нават не 
ўпэўнены, ці 

сапраўды гэта 
жарт.

хахаха!

хахаха! 
я так сама. не 

смяшы мяне. мне 
больна смяяцца. 

ха.

о, майстар 
брус. вам 
заўсёды 
больна. толькі паглядзіце. 

гэты горад пе-
ражыве нас усіх. 
ён маладзее, мы 

старэем.

ты старэеш. 
мне становіцца 

лепш.
я ў 

росквіце 
сіл.

прабачце, сэр. я не пачуў 
вас скрозь усе гэтыя бінты. 
проста памятайце, што вы 
не бог, майстар брус, вы...

хлопчыкі, 
вы абодва 

будзеце жыць 
адвечна. а ця-
пер скажыце 

мне...

...гэта 
што яшчэ 

такое?

ух!

кха!
дыяна...

сціхні, брус. 
я ўсё роўна не 
збіраюся цябе 

слухаць.



але на маю 
думку...

...табе 
ўрэшце 

прыйдзецца!

ааааааа!

ух!

ты толькі 
адцягваеш 

непазбежнае, 
брус.

чорт цябе 
бяры, ты мо-
жаш проста 
пагаварыць 

са мной?

што тут 
адбываец-

ца?

усё проста, брус. 
ліга прыйшла 

зрабіць тое, што 
хацела зрабіць 
ужо даўно...

...забіць 
цябе.

брус, брус, ты ў 
парадку? якога 

чорта яна...

джулія! вы з 
альфрэдам павінны 
актывіраваць план 

«фенрыр».

кха...
вы ўпэўненыя? 

вы зможаце 
зладзіць з 
касцюмам?

проста 
выконвайце! 

выпусціце 
чортаў газ!



ЗАРАЗ.

яна мае намер 
забіць цябе, брус.

у яе няма сумневу на гэты 
конт. зрэнкі не пашыраныя. 
яна рухаецца без хістанняў. 
што бы гэта на яе не 
ўздзейнічала, але яна трохі 
больш запаволеная, чым 
звычайна, але факт заста-
ецца фактам...

...яна б’е 
па-сапраў-
дна му.

Таму і я 
павінен.

дыяна, ты павінна перамагчы 
тое, што кіруе табой! прашу, 

скажы, хто зрабіў гэта 
з табой?

а можа ніхто са мной 
нічога не зрабіў, брус. 

ты разглядаў такі вары-
янт? мабыць, я проста 

ненавіджу цябе. мабыць, 
мы ўсе нанавідзім і гэта 

проста канец.

можаш хавацца ў 
гэтым касцюме. але 
кальчуга, кеўлар...

...не існуе брані...

...якую б я ні 
прабіла...

...каб 
здзяйсніць 

справядлівасць 
над ворагам!

дыяна... 
ч... чаму?

цццц. 
проста за-

плюшчы вочы, 
брус. проста 
заплюшчы...



яна мае 
рацыю.

яна ваяр 
справядлівасці.

таму перамагчы яе 
можна толькі хлуснёй.

артэфакт завецца «полаг вэлюму», і ён 
быў вытканы гефестам у момант сум-
неву, хутка пасля таго, як ён выкаваў 
яе ласо. ён выкарыстоўваў зваротную 
версію таго ж пляцення.

кажуць, яно зроблена з поўсць 
авечкі, з дапамогай якой адысей 
падмануў цыклопа. мне спатрэбілася 
амаль два гады, каб адсачыць яе на 
магічным чорным рынку.

гэты касцюм не 
проста браня.

ён прызначаны для 
вайны. з самымі 
моцнымі героямі 
планеты.

база, вы бачыце яшчэ 
каго-небудзь?

не, сэр, 
пакуль н...

«...іііііііііік...»

«...аааааг...»

«...оооооооооооо».



далейшыя 
падзеі адбы-
ваюцца хут-
чэй, чым я магу 
ўсвядоміць.

...а потым 
стрэліць 
пазбаўленым 
трэння пакрыццём.

...дакладна 
там, дзе 
патрэбна...

Я аддаў на гэты касцюм 
больш, чым шэсцьдзесят 
адсоткаў краін свету адда-
юць на свае арміі. і значная 
частка гэтых грошаў пайшла 
на пратакол, накіраваны на 
аднаго чалавека...

...каб сервера былі 
дастаткова хуткімі 
для яго...

...хутчэй 
рэакцыі любога 
чалавека...

...дастаткова хуткімі, 
каб паказваць яго 
рухі, прымаючы да 
ўвагі, што ён не на ап-
тымальнай хуткасці...

...раней, 
чым ён 
адрэагуе. 
атака 
настолькі 
імгненная...

...што ўсё 
адбудзецца 
хутчэй, чым я 
даведаюся 
пра гэта.

брус.



дыяна. бары. 
цяпер артур...

занадта шмат для лю-
бога чалавека-тэлепата. 
і дыяна абаронена ад 
магіі... хто, чорт бяры, 
робіць гэта з імі?

...досыць 
трукаў і 

гаджэтаў.

цяпер павярніся і 
сустрэнь мяне тва-
рам да твару, калі ў 
цябе ёсць хоць трохі 

гробанага гонару, 
і мы...

у гэтым уся 
справа, артур. у 
вулічнай бойцы 

няма гонару.

гэта пена са здробненага 
карбаната магнія. гэта самае 

абсарбіруючае рэчыва на зямлі. 
яно пакрыта такой колькасцю 
пор, што ўсяго адзін грам мае 
паверхню плошчай у восемсот 

метраў.

такім 
чынам, чым больш ты 
супраціўляешся, тым 
больш вадкасці яно 

ўсмоктвае з твайго цела. 
цяпер паглядзі на мяне. 
скажы, хто зрабіў гэта.

я гляджу на 
цябе і бачу 
мерцвяка. і 

толькі.

праклён на тваю 
голаву, артур! 

хто гэта зрабіў?!

бэтмэн...

што 
такое?

мы заўважылі 
рух. да цябе 

накіроўваецца 
штосьці вялікае.

сэр, вам 
лепш...

я застаюся тут. 
гэта адзінае бяс-
печнае месца для 

бойкі з імі.

будзь гатовы 
рэагіраваць.

калі гэта вік, 
электрамагнітная 
нейрапастка на 
гатове.

Хэл - у цябе 
ёсць жоўты 
апрамяняльнік.

але калі ласка, 
калі ласка, ня-
хай гэта будзе 
не ён...



бачыце, 
на самой 
справе... ...калі богі 

сапраўды сыхо-
дзяць з нябёсаў...

...гэта жудасна...

...бо ніколі не 
ведаеш, што 
яны зробяць.

прывітанне, 
брус.

прабач за твой 
«лігасупраціў-

ленчы» касцюм-
чык.

кларк... ух... 
калі ласка.

...пераадо-
лей гэта і 

скажы мне.

хто гэта 
зрабіў з 
табой?

хто? што ж, 
брус...



«...гэта, увогуле, 
трохі... пацешна».

ха.

не... не, 
толькі 
не ён!

о так, 
брус...

...і гэтым 
разам 

цябе ніхто 
не ўратуе!

ДАЛЕЙ: ЁН ВЯРНУЎСЯ!



АКРУГА КЕЙН. 

БЛЕДНЫ ЧАЛАВЕК

22 КІЛАМЕТРА АД МАЁНТКА АРКХЭМАЎ.
не магу паверыць, што ты 

ўгаварыў мяне на гэта, эрык... 
я павінна вярнуцца весці по-

шук. я павінна штосьці рабіць.

павер мне, 
махрын, я 

ведаю, што 
табе трэба.

табе трэба пайсці 
дадому. адпачнуць. 
у мяне ў аркхэме ўсё 

пад кантролем.

гэтыя пяць пацыентаў, у суме яны 
забілі сотню чалавек за пяцьдзесят 
гадоў. усё яшчэ не магу ўявіць, як 

яны збеглі.

ведаеш... яны паводзілі сябе 
дзіўна апошнія некалькі на-
чэй. я бачыла, як місіс чэн 
смяецца сама з сабой... 

разумееш, яна не сказала ні 
слова за дзесяткі гадоў.

і гэтыя малюнкі... 
усе пра яго.

у пяці з іх не было 
нічога агульнага. у іх 

такія розныя праблемы. 
іх камеры нават не 

разам.

гэта сноў 
прызнаўся, што 
бачыў штосьці. 
сказаў, што чуў 
гісторыю. што 

яны ўсе чулі. але 
ён не сказаў, 

якую.

усё казаў: 
«яшчэ не, яшчэ 
не, яшчэ не...»

я ведаю, аб чым ты 
думаеш, махрын, але 

гэта немагчыма. такой 
сістэмы бяспекі ў ма-
ёнтку аркхэм яшчэ не 

бачыў, і няма прыкмет 
парушальнікаў.

і ён... кажуць, ён 
мёртвы. нішто не 
ўказвае на тое, 

што ён, магчыма, 
вярнуўся.

як жа я ха-
цела б, каб 
мне ад гэ-
тага стала 

лепш.

добра, я дома. 
ты гэтага хацеў, 

сапраўды?

я пасплю тры 
гадзіны і вярнуся 
ў маёнтак. трэба 
знайсці іх, эрык. 
пакуль яны не 
пакрыўдзілі 

каму-небудзь.

м-мы не хо-
чам нікому 

пакрыўдзіць.

с-справа не 
ў гэтым.

яна 
прыйшла.

добра. 
добра, добра, 
добра. цяпер 
мы можам 

пачаць.

не... не. 
не крычы.

нам трэба 
расказаць 

табе.

хто пачынае?.. 
я ня памятаю... знакі... ён 

сказаў, што 
будуць знакі.

хі...

...хі, 
хі....

вось! 
вось!



гэта рогі... гэта яго 
рогі... усё так. ён 

сказаў, што ўсё так 
і адбудзецца.

ён нічога не 
казаў пра рогі.

не! 
усё так! 
вось жа 

ягы!

эфрам... гэта 
проста галінкі... 

я паставіла 
іх разам з 
кветкамі.

не хлусі 
мне!

трэба вярнуць вас усіх назад 
у маёнтак. гэта шкодна для 

вас. тут вы не ў бяспецы.

ён сказаў, 
т-там так 

сама небяс-
печна.

хто 
сказаў?

мілы чалавек, 
падобны на 
блазана...

ён не 
чалавек.

д-джокер. джо-
кер прыйшоў да 

нас.

відавочна 
не чалавек.

сапраўды, кардэлія... гэта 
не чалавек прыходзіў да 

нас. гэта быў мой спадар. 
вярнуўся пасля столькіх 

гадоў.

выслухайце нас, 
доктар. нам 

ёсць, што рас-
казаць...

...тры дні назад 
я бачыў яго. я 

ўпершыню ўбачыў 
яго за дваццаць 

гадоў. ён прыйшоў 
у маю камеру і 

шаптаў мне.

дваццаць 
гадоў... 

джокер быў 
актыўны 

ўсяго пяць.

гэта ён і 
хацеў вам 
сказаць!

гэтага ён і хоча. 
ніхто не разу-
мее, хто ён на 
самой справе.

тады хто 
ён, эфрам?

«д’ябал».

«сам 
д’ябал».

«я ўсё яшчэ памятаю тую ноч, двац-
цаць гадоў назад. усё засмучаецца, 
калі вы прымушаеце мяне прымаць 
таблеткі, але я ўсё яшчэ памятаю».

«я знайшоў сцяжу, якой 
не было да той начы і 
не было пасля таго».

«і на той сцяжы 
было скрыжаван-
не... і ён прыйшоў 
да мяне там. ён 

сказаў мне, што я 
павінен зрабіць».

«гэта не было падоб-
на на казку».

«ён не быў чыр-
воным, з рагамі і 
капытамі... ён быў 

высокім і блед-
ным».

«і калі ён усмехаўся, я бачыў 
адлюстраванне пекла ў яго 

скрукаваных зубах».

«а калі ён смяяўся, я адчуваў, як 
пламя ў костках выпальвае мяне, 

ператвараючы мяне ў яго раба. 
назаўжды».

«ён расказаў мне пра дзяўчынак... 
дзяўчынак, якіх ён хацеў вярнуць. 
ён расказаў мне, дзе іх знайсці. 

іх таемныя месцы».

«расказаў, 
як падараваць 

іх яму».



эфрам... ты столькі 
разоў разказваў мне 

пра гэтую ноч. ты мя-
няеш падзеі. ты ніколі 

не казаў, што...

не! я проста 
не разумеў. не 
разумеў, што 

гэта было.

ён загадаў мне! 
ён прыйшоў да 
мяне і загадаў!

джокер!

хех...

хех 
хехехе хе 

хеее

хто... хто 
там...

не пааааамя-
таеш мяне, 

эфрам?

не памятаеш, як гэта 
было? калі мой смех 

ахінаў тваю душу? калі я 
падпарадкаваў цябе ?

ён думаў, што пера-
мог мяне... ён думаў, 
што зможа абараніць 

горад ад мяне 
назаўжды... але для 
мяне няма вечнасці.

я сам 
- веч-
насць.

проста 
прыходзіцца 

ўскарасківацца 
назад кож-

ны раз... скрозь 
агонь, скроць 

серу... праходзіць 
увесь гэты шлях з 

майго царства.
назад 
сюды. 
у мой 

сапраўдны 
дом.

ніхто ніколі не 
разумеў, хто я на 
самой справе. усе 
думаюць, што я 

звычайны чалавек, 
але гэта жарт, ці 

не так?

Гэта 
заўсёды 

было 
жартам.

цяпер слухай... 
мне ёсць, што рас-
казаць. табе і яшчэ 
некалькім чалаве-

кам...

...і мне трэба, каб 
вы штосьці зрабілі 

для мяне.
цяпер 

слухай...



вы ведаеце, 
дзе знаходзіцца 

пекла, доктар 
захір?

ён пад готэмам. 
ён заўсёды быў 

там.

вось, што 
ён мне 

расказаў.

гэта... і 
тое, што я 

павінен быў 
зрабіць...

к-калі 
ласка... не 
рабіце мне 

больна.

я ж казаў. 
мы тут, не каб 

нашкодзіць 
вам. тады... тады 

чаго вы хаціце...

ён сказаў, што яму 
патрэбны слухачы. 

а вы... вы хацелі па-
чуць, што адбыла-
ся... астатнія проста 
смяяліся. а вы хацелі 

пачуць.

мы тут, каб даць 
вам менавіта 
тое, чаго вы 

хочаце.

пяць 
гісторый...

проста дазвольце мне 
вярнуць вас... я выслу-

хаю ўсіх і кожнага...

не! так не 
атрымаецца!

ён сказаў, 
што так не 

атрымаецца!

трэба ісці ў горад. трэба ісці 
туды, куды ён сказаў. інач 
мы можам прапусціць яго 

сігналы. яго знакі.

у горад?

так! 
вы адвязеце нас!

што інач?

забіць, 
забіць, 
забіць!

рваць, 
рваць, 
рваць!

хііі!

ведаеце, ён звар’яцелы... усё 
было па-сапраўднаму. не тое, 

як джокер вярнуўся...

не самой 
справе...

не! гэта не па 
правілах. твая 
чарга яшчэ не 

прыйшла.

проста скажы-
це, куды мы накі-

роўваемся. скажыце, 
навошта...

мы едзем 
убачыць яго. 

прама да кан-
ца. прама, калі 

гэта адбу-
дзецца.

чаму вы 
хочаце 

ўбачыць 
яго?

бо ён расказаў 
кожнаму з нас 

гісторыю...

...чыя гісторыя 
правільная - 

пераможа. чыя 
няправільная...

«памрэ».


