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горш за ўсё 
гэта гук.

не важна, чым усё гэта 
скончыцца. не важна, як 
гэта адбудзецца. ці будзе 
гэта харві з яго падвойнымі 
бомбамі... адна ядзер-
ная, другая тэрмаядзер-
ная. ці лінкольн з яго нэа-
кіпцюрамі.

ці 
«каралеўскі» 
крок-мутант...

гэта толькі кашмары, брус. прывіды 
смерці, выкліканыя штаммам «кассан-
дра» таксіна страха крэйна.

але яны здаюцца сапраўднымі 
з-за гэтага гука.

пацеха, што сыходзіць не ад 
крока ці яшчэ каго-небудзь, 
а ад самога горада.

кім ты сябе лічыш?

чым ты сябе 
лічыш?

ты пачуеш гук, яко-
га баішся, калі канец 
надыходзіць па-
сапраўднаму...



...халодны, 
гулкі смех.

супермэн...
кларк, пачуй мяне. чым 
бы ён табе не атруціў, 
ты павінен змагацца 
з гэтым! ты павінен 
пераадолець гэта!

хііііі... хіі...
праламіў...



прыві-
танне, 
брус.

ён зусім не 
падобны на сябе.

ён бачыць толькі цэль. ні найма-
лога вагання... адна пацеха.

добра, 
брус...

...час біцца 
за сваё 
жыццё.



як табе 
кулакі, кларк?

кожны модуль 
мае мікраскапічныя 
чырвоныя сонцы, 

сабраныя ў мёртвых 
сонечных сістэмах 
пры садзейнічанні 

доктара рэя 
палмера.

я клічу іх сваімі 
чырвонымі 
гігантамі.

зараз 
ты ў мяне 

патаньчыш...

хех... 
чырвоныя 
гіганты.

...нават калі мне 
прыйдзецца 

выбіць з цябе 
гэту чартаўню!



такім чынам, бруссс.
хто пераможа ў бойке? 

бэтмэн...

...ці 
супермэн?! 

хахаха!

добрая спроба, але 
гэты касцюм абаронены 

плазменымі шчытамі, 
каб адбіваць цеплавы 

зрок.

і цеплаўстойлівы, 
каб супрацьстаяць твайму 

ледзяному дыханню... а 
калі ты падыйдзеш да мяне 
блізка, кулакі зробяць сваю 

справу.

таму працягвай, 
кларк. пакажы 

свой лепшы стрэл.



ба... 
ба... ба-

баах.

глупа, брус. 
ты забыў...

...касцюм быў 
створаны для 
барацьбы з 
супермэнам.

але ў супермэна 
ёсць межы, якія ён 
ніколі не перасячэ. а 
тое, у што гэты яд 
яго ператварыў...



...калі 
ён хоча 
забіць 
цябе...

...хутчэй за 
ўсё, на зямлі 
няма нічога, 
што магло б 
спыніць яго.

хіхіхііі... 
уверх... уверх... 

і напееееее-
рад!



дзееее жа ты, 
брууус?

кларк! 
пачуй 
мяне!

кларк! 
не рабі 

гэтага... 
не...

хііхіі... вось 
ты дзееее!

кларк, 
прашу! 

гэта не ты! 
гэта ён! і 

ён...

хііхіі...

ён кажа: 
«малісссь»



ух!

гэта сінтэтычная 
гума на асно-
ве бутадыена, 
палімер, змешаны 
з радыяктыўным 
крыптонскім 
пылам.

альфрэд кліча яе 
крыптанытавай 
гумай.

я захоўваю пілюлю 
ў шлеме касцюма.

хто пераможца ў 
бітве? адказ заўсёды 
адзін і той жа.

ніхто.



таксін у ліге справядлівасці 
- гэта толькі згубная версія 

арыгінала. яго патагены 
спецыялізуюцца на кожным 

чальцу.

для віка ёсць ізаляваныя 
мікробы, з-за чаго цяжка 
забіць вірус зарадам. для 

бары - намагнічанае 
валакно...

ён унікальным 
чынам цалкам 
нейтралізаваў 

кожнага.

ён 
запланіраваў 

гэта.

але яны 
кудысьці 

накіроўва-
юцца, вы 
згодны?

яны кудысьці 
накіроўваюцца. 

яны ў аргусе. штаб-
кватэра, дзе іх 

лячылі куіналонам, 
які я распрацаваў. 

універсальны 
анцітаксін.

«яны адказваюць, 
але спатрэбіцца час...»

«чатыры дні. 
мабыць, пяць».

пяць дзён? 
амаль тыдзень. у свеце 

тыдзень не будзе лігі 
справядлівасці... калі 

штосьці здарыцца, калі 
які-небудзь маньяк...

ведаю, 
альфрэд.

ён планіруе штосьці 
большае. таму я і 

павінен яго злавіць. і 
таму вам трэба быць у 
нейкім бяспечным мес-

цы. вам абодвум.



нейкім...

майстар брус, 
спадзяюся, вы 

жартуеце. ты хворы, аль-
фрэд. і ты веда-
еш, калі справа 
тычыцца яго...

тое, што 
ён зрабіў 
са мною 
ў мінулы 

раз...

ведаю. ты зараз не ў 
лепшай форме, табе 

трэба...

не. гэта пачвара... 
калі ён нападзе 

на вас, ён нападзе 
на нас усіх, на ўсю 

гэтую сям’ю.

маю сям’ю. 
мы змяніліся з 
мінулага раза. 

усе мы.

і калі вы 
лічыце, што я 

буду сядзець і...

цішэй, 
тата.

хочаш, 
застацца, 
альфрэд? я не буду 

змагац-
ца з табой. 
але хаця б 
адпачні.

я буду ў парадку, 
сэр. а цяпер, прашу 
прабачэння за маю 

нявыхаванасць...

...ідзіце і 
знайдзіце 

гэтага 
ўблюдка.



добра, ну і як жа 
ён дабраўся да 
тваіх сяброў? мы памяняліся 

месцамі? тады я лячу 
ў лондан наступным 

самалётам. як ты 
сказала, гэта не 

твая бітва.

гэй. я ж сказала, што буду 
дапамагаць табе, пакуль 

майму бацьке не стане 
лепш, і я казала сур’ёзна. 
чорт, ты ж нават не веда-
еш, як карыстацца маім 

віндаўсам. вось, 
дазволь мне...

джулія, гэты ча-
лавек, джокер...

брус. я працавала на srr*. мы 
ведаем, хто ён. я ведаю, што ён 
зрабіў табе. і майму бацьке. і я 
застаюся, каб убачыць, як яго 

пераадоляць.

дык 
як?

*спецыяльны разведвальны полк у брытанскай арміі.

ліга знаходзіцца паасобку ў 
розных месцах. гэта стратэгія. 

аглядальная вежа - адна з 
нешматлікіх лакацый, але 
абаронныя сістэмы там...

яны займаюцца 
якой-небудзь да-
брачыннасцю? у 

мінулым годзе мы 
палявалі на хлопца, 

які падкладваў уран у 
школы, у якіх яго цэлі 

праводзілі вечары 
дабрачыннасці.

...

готэмскі дзіцячы 
шпіталь у мінулым 

месяцы.

дык 
дзе ён? 

як лічыш, 
адкуль 

ён нанясе 
наступны 

ўдар?

...у яго перакручаным 
уяўленні яму здаецца, што 

ён служыць бэтмэну. ён 
лічыць, што робіць бэтмэна 
мацней, прымушаючы яго 
ладзіць са сваімі горшымі 
кашмарамі. ён лічыць сябе 

сябрам бэтмэна...

...ва ўсялякім 
выпадку, лічыў. 
але пасля нашай 
апошняй бітвы...

...калі мож-
на вызначыць 

нейкі сэнс у 
гэтай першай 

атаке...

...сябар 
стаў во-
рагам.



ЛЯКАРНЯ АРКХЭМ. ПАСЛЯ ЗДАРЭННЯ.

у дзіцячым шпіталі ніякіх 
зачэпак. таму я тут.

ва ўсім 
готэме...

...гэтае месца 
я ненавіжу 
больш за ўсё.

мае хаўруснікі, пэўна, 
лічаць, што гэта алея 
злачыннасці.

але я ведаю, што тое месца 
змянілася. я бачыў там дабро.

але гэта месца. 
гэтыя дзверы...

камера 
0801.

звычайна 
яго трымалі 
тут.

восемсот 
адзін.

васьмая і першая літары 
англійскага алфавіта.

супадзенне ці 
чыйсь бальны 
жарт? я не ведаю.

але гэта 
месца ніколі 
не мяняецца.

у мінулы раз я 
спадзяваўся, што 
больш ніколі...

спадзяваўся.



бэтмэн?



...ты ў 
парадку?

у парадку, 
містар бордэр.

вы павінны быць у 
маёнтку аркхэм. на маю 

думку, вяртанне джокера 
расхвалявала пацыентаў.

гэта так.

але я бачыў у 
навінах цябе і гэ-
тых... «джокеры-
заваных» герояў 

і...

здаецца, я чакаў, 
што гэта здарыц-
ца, з тых часоў, як 
пачаў працаваць 

тут*.

*было ў «бэтмэн: 
штогоднік» №2.

усе 
так баяцца 

яго...

містра бордэр... 
эрык. я разумею, 
ты непакоішся за 

пацыентаў. ты хочаш 
ім дапамагці.

я 
сапраўды 

хачу 
дапамагці. і 

я лічу...

паслухай. ён 
не звар’яцелы. 
ён проста злы.

а цяпер, 
калі ласка, 
вяртайся ў 

маёнтак 
аркхэм.



справа ў тым, 
што ты маеш 

рацыю, бэтмэн.

калі я ўпершыню 
патрапіў у готэм, 

я хацеў дапамагці... 
гэта ўсё, чаго я 

хацеў.

я хацеў 
дапамагці пацы-
ентам аркхэма. я 
хацеў дапамагці 

гораду.

і больш за 
ўсё я хацеў 
дапамагці 

табе.

але потым я 
зразумеў... што 
табе немагчы-
ма дапамагці.

бо ты не бачыш 
руку дапамогі.

нават калі яна 
прама перад 
тваім тварам.

што ты 
с..?

эрык, што 
ты робіш? ён 
дабраўся да 

цябе...



ён...

...ты сапраўды 
мяне не пазнаеш?

прызнаюся, я і 
не думаў, што 

пазнаеш.

гэта з-за цягліцавых 
рэлаксантаў, уздзеянне 
якіх толькі што скончы-
лася. прызнаюся, цяжка 
стрымліваць такі выраз 

твару...

і пігментацыя... ведаеш, 
колькі афамеланаціда 

і ўсяго такога мне 
прыходзілася прымаць? 

сёння толькі макіяж, таму 
я і трымаўся на пэўнай 

адлегласці да гэтах 
хвіліны.

і новы твар, 
канешне...

...хаця імя... «эрык» паходзіць ад 
протаскандынаўскага 

«эй...», што азначае 
«вечны», і готскага 

«рэйкс», што значыць 
«прынц».

іііііі
«бордэр» - гэта ама-

фон англійскага слова 
«bourder», састарэла-
га варыянта слова...

«...блазан».

божа мой...

хеее...

нененене...

таму скажы, 
бэтсссссссс...



...сумаваў 
па мне?!



джжжжжооо...

джжж...
...хахаха» газ па-

чынае дзейнічаць? 
я тут прыгатаваў 

трохі паралізуючага. 
я ведаю, што ты 

выпрацаваў імунітэт да 
шмат чаго, таму гэта 
нешта незвычайнае!

гэта першая 
частка ком-
ба, а цяпер 

другая!

тыыыыы...

о так, гэта 
сапраўды я, 

бэтс. я вярнуўся, 
каб пабачыц-
ца з табой у 
апошні раз...

...ці бачыш, раней... уся 
гэта гульня, якую я зладзіў 

для цябе, праводзілася з 
пачуццём  клопату... у яе 

павінен быў быць шчаслівы 
канец! гэта была камедыя!

але ты 
мяне скінуў 
са скалы. 

хаха!

таму...
баюся, на 
гэты раз...

...о-оу. 
хііхіі...



ты ня зможаш 
рухацца, калі 
ўсё пачнецца.

ты будзеш 
усё адчуваць, 
канешна жа. 
па-першае, 
інфекцыя...

...па-другое і 
па-трэцяе...

...вечарына 
набірае хаду...

...ты ўбачыш, як 
усё адбудзец-
ца, але, баюся, 

не зможаш зусім 
нічога зрабіць!



гучыць 
казачна, 

так?!
ведаеш што, 

бэтсссс, у гэты 
раз ніякіх гульняў... 

ніякіх жартаў. я 
спыню гэтую 
дарэмшчыну!

раней я лічыў, што 
нам з табой магло б 
быць весела, але не... 

мне стала сумна з 
табой. лічу, я проста 

цяпер ведаю цябе 
занадта добра.

ннне.

але вось што 
пацешна... я? ты ж 
нічога пра мяне не 

ведаеш, сапраўды? я 
табе ўсё ячшэ абса-

лютна незнаёмы.

можаш рабіць 
выгляд, быццам 

ведаеш мяне, але ў 
глыбіні... о, ты і сам 
усё ўбачыш... даволі 

хутка ты і сам усё 
пабачыш... хехе.

так. 
час перарэзаць 
казлу глотку, 
«сссстарына».

і вось, што 
я абяцаю 

табе...



...калі 
ты выберашся 
з гэтага, усё ў 
готэме, увеее-

есь горад...

...будзе 
смяяцца з 

цябе.



«проста дзіўна, як 
смех адбіваецца ў 

рэха. на адлегласці ўся 
індывідуальнасць знікае. 

гэта проста шум...»

*«уратаваныя»

ВЯЛІКАЯ СЦЯНА
КІТАЙСКІ РЭСТАРАН

«гэтыя высока чашчынныя 
імпульсы гука. асобна ад 

чалавека. на такой 
адлегласці яны перастаюць 
прыемна гучаць... пераста-

юць быць вясёлымі...»

...вось, ён 
становіцца падоб-

ным на крык.
мілая, частка гэ-
тага шума і ёсць 

крык.

оў.

к-калі ласка... вы 
ўрач? ваш халат... 
па яму відаць, што 

вы з аркхэма. прабачце... 
я не магу... 
я не магу 

памагці... мне 
не дазволяць.

мяне 
ўкусілі. 
адзін з 
іх укусіў 
мяне...

хто 
ўкусіў 
вас?

адзін з іх. адзін з 
тых, хто на вуліцы. 
яны... яны смяяліся. 

усміхаліся.

ён вярнуўся, 
так? джокер...

...здаецца, 
ён хворы.

не! 
нас нельга 

зараджаць. 
не, не, не...

...мы на 
заданні!



пракляцце, 
мортан! ім 

трэба дыхаць!

хі 
хі!

ой! ой, 
прабачце! 
прабачце, 
калі ласка!

усё ў 
парадку.

мы ў горадзе, 
эфрам. як ты і 

хацеў. навошта 
мы тут? я лічыла, 
мы павінны былі 
шукаць штосьці.

яшчэ не. там 
усё яшчэ толькі 
пачынаецца. як 

ён і сказаў.

горад... ён 
смяецца... 
становіцца 

шчаслівым...
...але ён 
яшчэ ня 

шчаслівы. 
яшчэ не.

хутка.

цяпер... 
цяпер 
мая 

чарга...

м?

вось, на яго 
руке... гэта 

ён. знак.

чып. 
чып, які я 
бачыла.

о божа... 
о божа, 
о божа, 
о божа.

ён адзін 
з іх!

вы ўсе 
як яны!

усё ў парадку, 
мілая. проста 
раскажы сваю 
гісторыю. як ён 

і хацеў.



усё было 
так добра, 

пакуль яны не 
змяніліся.

у нас быў мілы домік за 
горадам. ааран, мой муж, 

быў банкірам. кожную 
раніцу цягніком ездзіў 

на працу.

я ўсё яшчэ памя-
таю яго ўсмешку. 

усмешку, з-за 
якой я пакахала 

яго.

«у нас было тры дзіцяці. 
яны былі такімі разумнымі і 
вясёлымі. сумняваюся, што 
я была такой жа разумнай».

«усё было выдатна. 
гэта ўсё, чаго я 

жадала».

«але аднойчы ён прыйшоў дадому... 
іншым. гэта цяжка апісаць, але я 

ведала. я ўбачыла яго твар і зразумела, 
гэта ўжо не ён».

«я ведала, што 
гэта хтосьці 

іншы».

«штосьці 
іншае».

«спачатку я засталася 
ў сваім пакоі. я не хаце-
ла, каб ён ведаў, што я 

зразумела...»

«...што я чула, як яго 
тэлефончык званіць яго 

гаспадарам. што я ведала 
пра іх задумкі».



«і я чула яго і дзяцей унізе. яны 
смяяліся. яны смяяліся так моцна, 

што я заплакала».

«і я ведала, што ад-
бывалася. ён рабіў іх 

падобнымі на сябе. ён 
устаўляў у іх машыны».

«яны смяяліся, бо ім трэба было 
пазбавіцца ад усіх эмоцый. каб яны 

змаглі перастаць быць людзьмі. каб яны 
змаглі цалкам стаць машынамі».

«я бачыла іх маленькія кампутары, 
падключаныя да іх. я бачыла, як яны 

гублялі сябе... і калі ён вярнуўся дадо-
му ноччу, а я схавалася, яны проста 

смяяліся, смяяліся і смяяліся».

«я ведала, што яны 
згубленыя, і я павінна 
была вызваліць іх...»

«гэта было дзіўна... 
тэхналогія была та-
кой прасунутай, што 
не была падобна на 

тэхніку. яна была 
падобна проста на 

кроў і цела...»

«але я рэзала глыбей 
і глыбей, і знайшла 

яго ў іх мазгах».

«чып. чып, які яны 
ўставілі. які іх змяніў».



«дактары сказалі мне, што не было 
ніякага чыпа. але гэта было няпраўда. 
гэта толькі ўсё пацвярджала. усе яны 
былі часткай сістэмы. мяне зычынілі, 

каб я нікому нічога не расказала».

«вы ведаеце. вы ведаеце ўсё 
гэта. вы адні з іх. вы ўсе, маг-

чыма, інач вы б бачылі...»

«...ён мяне 
папярэ-
джваў».

кардэээлія... 
мая салодкая 

кардэлія...
ты менавіта 

такая, як ён цябе 
апісаў. такая ж 

прыгожая.

хто?...

ты...
ты...

твой дарагі аа-
ран, калі я адняў 

яго ў цябе, ён 
плакаў, і ён усё-
ёёё мне пра цябе 

расказаў.

сапраўды. 
я рабіў гэта 

гадамі... прыходзіў 
у вашы дамы, браў 
вашых дзяцей, ва-

шых мужоў...



рабіў іх 
лепш...

рабіў іх 
такімі ж, 

як я.
людзі такія 

слабыя... і яны не 
разумеюць. яны 

мяне забіваюць зноў 
і зноў, але падоб-

нае мне немагчыма 
забіць.

мне толькі трэ-
ба сабраць новае 
цела... у мяне іх 

тысячы... і з кож-
ным днём усё 

больш.

можаш думаць, 
што я жорсткі, але так 
лепш... я магу сабраць 

цябе зноў і зрабіць 
лепш.

я магу сабраць 
новыя копіі аарана і 

дзяцей... увесь 
набор.

дай мне 
ўратаваць цябе, 
як я ўратаваў іх. 

як я ўратаваў 
многіх.

трэба толькі, 
каб ты слухала... 
я многа табе рас-
кажу. ты многае 
павінна зрабіць 

для мяне.



о божа, ён грае на ва-
шых фантазіях... няўжо 

вы не разумееце? ён 
толькі гаворыць тое, 

што вы хочаце пачуць!

не! ён адкрывае 
нам ісціну! ён па-
казвае нам, як усё 

было на самой 
справе. па меншай 
меры, паказаў мне.

паказаў... 
аднаму з 

нас...

людзі... яны 
рухаюцца...

рухаюцца, 
рухаюц-

ца...

...хі.

больш шуму... 
шум звонку. 
дрэнны шум.

чуеце мяне? 
што здары-

лася?



хах!

ён... ён 
уратаваў 

іх...

...і цяпер 
ён уратуе 
нас усіх!


