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Углядзіся 
ў яго. углядзіся і скажы сабе, 

што ты больш, чым чала-
век. ты лепш гэтага. табе 
не трыццаць два і ты не 
прыкаваны да крэслаў.

атручаны. 
параліза
ваны...

ён проста яшчэ 
адзін злачынца і 
гэта проста яшчэ 
адна справа.

ты ведаеш гэта. дык убач 
гэта. убач гэта без аптыч-
ных экранаў, без плашча. 
глядзі. ты бачыш гэтыя 
зрэнкі, што звузіліся ад 
нянавісці, але змагайся з імі. 
не дазваляй ім паказвацца, 
нават зараз. нават калі рас-
цягваецца ўсмешка...

ты больш сваіх 
пачуццяў.

больш свайго 
цела. тваё сэрца, 
твае вочы...

...ты бэтмэн. і ты 
спынеш яго. як і 
заўжды. ты спынеш 
усё гэта...



...як
небудзь.

аааааа!

брус!

сэр! вам 
стала ляг-
чэй. вы...

я... кха... у парадку. таксін... 
кха... гэта нейкая змрочная 

анестэзія. я быў у прытомнасці, 
бадзёрым, але мае вочы не 

маглі сфакусіравацца. мой слых 
быў прыглушаны... здавалася, 
быццам я пад вадой. ён зрабіў 

гэта? выпусціў вірус?

мы з цяжкас-
цю выбраліся з 

горада і адвязлі 
вас у аркхэм, 
майстар брус.

у гэты час 
цэнтр горада ўжо 
быў у адбымках 

вар’яцтва.

гэта было пекла... 
паверыць не магу. 

вайскоўцы, камітэт го 
і паліцыя, яны спрабу-
юць стрымліваць усё  
ў межах гэтых чырво-
ных зон, трымаюцца 

на жоўтых.

але гэта... 
я нічога 

падобна-
га яшчэ не 

бачыла.

я павінен 
пагля
дзець.



камітэт го ўзялі 
ўзоры крыві. па-

куль усе не выйш-
ла зпад кантро-

лю. вось яны.

пераносіцца 
па паветры?

менавіта. 
мікраскапічныя кроплі 
патагена, пакрытыя 

сліззю, рассейваюцца 
ў паветры кожны раз, 

калі хворы кашляе, 
плюе ці...

...смяецца, 
канешне.

смех  гэта толькі 
шэраг спазмаў ды-

яфрагмы... часты 
кашаль.

вірус, які 
распаўсюдж

ваецца, як 
смех.

пракляц-
це.

і яны проста... 
працягва-

юць смяяцца, 
брус.

вы прытрымлі
валіся майму 
пратаколу?

«канешне, сэр. мы 
запусцілі сімуляцыю з 
антытаксінам, але..»

«але што, 
альфрэд?». «што ж, 

відаць, ён 
працуе, але 
потым...»

«...але потым 
вірус дае адпор».

«у штамме, які ён стварыў, 
ёсць нешта новае, сэр. 
штосьці ўстойлівае... 
што ж, штосьці, што 

здаецца практычна...»

«...ненатуральным. ён 
заразны, хуткадзейны 

і, відаць, непераможны. 
баюся, гэта яго шэдэўр, 

сэр».



няма нічога 
непераможна-

га. ні ён, ні гэта. 
за апошнія гады 
я стварыў амаль 
сотню лекаў ад 

таксіна джокера.

антытаксіны, 
антыбіётыкі, 
стэройды... 

колькі вы ўжо 
выпрабавалі?

...

брус...

...мы 
выпра
бавалі 

ўсе.

і ў выніку нічога не 
падзейнічала. нават 

крыху. як сказаў тата, у 
злучэнні ёсць штосьці... 
нейкі таемны элемент, 
які мы ніяк не можам 

адолець.

мы не ве-
даем, што 

рабіць.

знай
дзіце 
першы 

выпадак.

вось. готэмская 
прысвітэрыянская 

бальніца. але 
навошта...

хто б ні быў пер-
шым пацыентам, ён 
прыйшоў у шпіталь 

раней, чым вірус цал-
кам праявіўся. ён быў 

носьбітам.

з нейкім 
пачатковым 
імунітэтам.

«інфекцыйная палата ў 
прысвітарыянская бальніцы  
гэта цалкам ізаляванае па-
мяшканне. хто б ні быў нулё-
вым пацыентам, ён, хутчэй за 
ўсё, усё яшчэ там. калі я зма-
гу атрымаць выраз у гэтага 
чалавека, я, напэўна, змагу 
знайсці анціцелы».

«я пайду з табой».

«не, ты дапаможаш адсюль».

«улічваючы ўсё, 
што...»

«такая 
твая праца, 
джулія».



«я змагаўся 
з загонам...»

скажы, 
што ў цябе ёсць 

лекі. я чакаю 
ў тэрмінала.

яшчэ 
няма.

пракляцце... 
добра, ты ў 

парадку? што 
з табой ён 

зрабіў?
я ў парадку. 
ужо накіроў
ваюся туды.

««ужо»  гэта музыка для 
маіх вушэй. тут усё коціцца 

да чорта, бэтмэн. і хут-
ка. вайскоўцы збіраюцца 
ізаляваць нас. гэты вірус 
распаўсюджваецца хут-
ка, яны не паспяваюць 

стрымліваць».

«калі мы не знойдзем 
лекі цягам бліжэйшых гадзін, 
у горадзе аб’явят каранцін. 

яны вязуць сцены».

«яны сапраўды будуюць сце-
ны, быццам зараз сярэднявеч-

ча. такім чынам: які план?»

я накіроўваюся ў готэмскую 
прысвітэрыянскую бальніцу, 

каб знайсці крыніцу 
інфекцыі.

калі я атрымаю тое, што 
шукаю, змагу даслаць 
формулу суадносных 

лекаў прама на тэрмінал. 
будзь уважлівы.

готэмская 
прысвітэрыянская 

бальніца? яна ў 
цэнтры горада...



і?

ведаю, мы спрабавалі 
штосьці падобная спланіраваць, 
наколькі гэта магчыма. божа, я 
ў пульта з гарматай, якая зара
джана транквілізатарам. гатовы 

распыліць любы гробаны цудоўны 
пыл, які ты нашкрабеш...

...але калі бачыш 
гэта. наколькі ўсё 
дрэнна... я маю на 

ўвазе, жыўцом. 
гэта горш 
любога...

хііііі...

божа. якой бы чартаўнёй гэта ні было, 
бэтмэн, яно штосьці пакідае ад 

чалавека. гэта нешта пераўтварае 
спакусу ў нянавісць, штосьці 
такое. сябры прыходзяць за 
сябрамі. харві спрабаваў... 

не слухай мяне.

...улічваючы, што 
людзі думаюць пра 
цябе, хутчэй за ўсё, 

ты будзеш самай 
запатрабаванай асо-

бай у готэме, калі 
пакажашся.

бэтмэн? 
бэтмэн, 
ты тут?



бэтмэн?..



углядзіся. гэта 
вірус. яго можна 
вылячыць.

бэтмэн?

я тут. ужо 
набліжаюся 
да шпіталя.

я атрымаю тое, 
што мне трэба для 
лекаў. магчыма, ты 

зможаш  знайсці 
штонебудзь карыс-

нае аб готэмскай 
прысвітэрыянскай 

бальніцы.

першае, што 
ўсплывае ў гала-
ве, гэта найста-
рэйшы шпіталь 

у горадзе.

фінансуецца ўэйнамі... 
спачатку перажыў шэраг 
трагедый. абодвум маіх 
дзецям выдалілі гланды 
за дзень да таго, як яго 

дах абваліўся...

людзі кажуць, у 
ім жывуць здані. 
страшнае месца. 

нешанцовае.

беражы 
сябе.

ух.
паспрабую.

гэта быў 
жарт. што ж, ім ён 

паказаўся 
смешным.

канец 
сувязі.



бээээээтсссс. гэта горш, 
чым ты думаў.

альфрэд меў рацыю наконт 
таго, што гэта шэдэўр. ну і 
што з таго?

ты можаш гэта 
зрабіць. ты мо-
жаш...

ты не 
мооооожаш... ты не 

мооооожаш 
быць туууут...

«дом са 
зданямі...»



«...зза яго гісторыі 
невытлумачальных 
трагедый гэты дом 
знаходзіцца ў спісе 
самых улюблёных 
зданямі месцаў у 

горадзе».

«вышэй толькі 
дзіцячу шпіталь 

уіллоўвуд».

«пасля пажа-
ра ў 1910, які стаў 
прычынай смесці 
каля пяцідзесяці 

пацыентаў, пайшлі 
чуткі, што гэтыя 

калідоры наведвае 
сам д’ябл...»

эх.

ага, гэта 
завецца халат-
насць. і ніякай 

вельзеў...

...



трагедыя ў 1946, 
калі лекі падмянілі 

на пацучы яд у 
палаце б’юлі.

што 
за...



хто там?!

хто б ты ні быў, 
я чую, што ты там! 
у цябе ёсць тры се-
кунды, каб упасць 

да зямлі і...

ух!

туктук.



хто там?

пакуль не магу 
сказаць. але я 

яго бачу. пала-
та, здаецца, у 

парадку. дашлі мне 
код, пенні

два.

я змяніла яго на 
«бэтлекі». што, 
знадта нахабна?

ты дач-
ка свайго 
бацькі...

бэтмэээннн...

не можа 
быць...

хто? брус, 
хто гэта?

джо 
чыл.

чалавек, які забіў 
тваіх бацькоў...



алея 
злачын
стваў.

ён 
ведае...

пама
жыце.

калі ласка, 
хтонебудзь...

усё будзе 
ў парадку, 
дзьюк. усё 

будзе...



«толькі  
не гэта!»

а ну правальвай 
адсюль! ты не... 

ты не...
вой, джымба, 

суняміся...

...мне столькі 
новага матэ-
рыяла трэба 
апрабаваць!

ха ха ха ха!

новыя жарты, 
новыя фокуссссы...

глядзіка!

бачыў?! трохі 
паліва, агніва ў 

туфлях і...

...у мяне 
цэлая новая 
праграма!

«хто ты?»



гэй! я табе 
кажу! стой 

там!

хііі...

...калі ласка...

толькі 
не зноў.

толькі 
не зноў.

не...
хіхіхі... толькі 

не зноў.

«хутчэй! зрабі 
штонебудзь!»



варухнешся, 
і я застралю цябе, 

джокер!

больш ніякіх 
танных трукаў, ніякіх 
падробленых фота і 

жартаў!

чым ты 
прыкідваешся? 

чымсьці асаблівым? 
з табой усё 
скончана!

ведаеш, магчыма, 
ты і маеш рацыю, 

камісссар.

магчыма, 
гэтым разам 
гэта зусім і 

не жарт.

стой 
на месцы!

хі.







бачыш, 
дзьюк? усё 
ў парадку. 

бэт...

глядзіце!

мае бацькі! 
яны...

яны атручаныя! 
не спыняйся!

джым!

бэтмэн! 
яго няма!



я зрабіў гэта! 
ён прыйшоў да 
мяне і ў мяне не 
было выбару, я 
проста... я гэта 

зрабіў. яго няма, 
бэтмэн. цела і 
кроў. помер.

ніякай магіі. 
ніякага пера-

раджэння.

не глядзі на іх, 
брус.

яны пад капяльніцай. у цябе 
ёсць час. ты выратуеш іх. ты 
знойдзеш лека і выратуеш 
іх усіх. у цябе ёсць некалькі 
гадзін.

ведаю, бэтмэн, гэта 
жорстка. ведаю, гэта 
выглядае так, быц-
цам (хех) здаецца, 

тут усё, ну, гарыць... 
але па меншай 

меры...

што 
маем, 

тое 
маем.



ааааааааа!!!

джым!

джым! 
джым, ты 

чуеш?!

здароў, 
брус.

ПРАЦЯГ БУДЗЕ!



«гэта галасавая скрыня супрацоўніка 
лякарні аркхэм эрыка бордэра... калі 
ласка, пакіньце паведамленне пасля 

гудка».

«эрык... эрык, ты павінен дапамагці 
мне... гэта махрын. мяне выкралі 
ўцекачы, а готэм ператвараецца 

ў нейкае пекла».

«я выкрала 
тэлефон 

загінулага. 
паліцыя не 

бярэ трубку...»

«...смех... мне 
больна яго чуць, 
эрык. ён ажыгае».

«я... я была эгаісткай... 
я хацела ведаць. яны 
сцвярджаюць, што ён 
размаўляў з імі. джо-
кер... ты ведаеш пра 
маё даследванне».

«яны кажуць, мы даведаемся 
праўды. хто ён на самой справе... 
але кожная гісторыя шалёней за 

ранейшую. я хацела ведаць.
 я хацела дайсці да канца».

«але гэта ўжо занад-
та. табе не трэба было 

адпраўляць мяне 
дадому сёння».

чаму ты 
адправіў 

мяне 
дамоў?



мортан, 
прашу...

ты ж адчуваеш 
гэта, сапраўды... 
як ён грахоча ў 
мяне ў галаве... 
смех. гэта дрэн-
на. гэта дрэнна, 

дрэнна для
 готэма.

адпусці мяне, 
і я памагу ўсім 

нам.

не, 
мне трэба 
ведаць.

мне трэба 
ведаць, што мама 
была не права. як і 

казалі дактары. яна не 
можа быць... знак. ён 

сказаў мне 
шукаць знак.

мортан?

гэта вашы вочы, 
доктар захір. 

макіяж пацёк... 
сумны блазан.

о божа, 
усё як ён і 
сказаў...

...гэтага 
не можа 
быць... 

не можа 
быць...

чаго 
не можа 

быць?

я быў балбесам. так казала 
мама. вялікім балбесам. заўсёды 

жартаваў, весяліўся. я не быў 
выдатным вучням. але мне 

падабалася чуць, як 
усе смяюцца.

настаўніца 
аднойчы 

выклікала маці 
і яна моцна 

адлупіла мяне. 
і расказала 

мне гісторыю.



«гісторыю першага 
смеха ў готэме».

«гэта было ў старадаўнія 
часы, калі... горад... быў 
сумным, шэрым месцам. 

ніхто не ўсміхаўся. усе 
проста працавалі на сваіх 
брудных, брудных фабры-

ках і вярталіся ў свае бруд-
ныя, брудныя дамы».

«але так было не заўсёды. 
готэм вырабляў. больш, чым 

калінебудзь. гэта было 
змрочнае месца, але так і 
павінна было заставацца».

«але босы непакоіліся за працаўнікоў. ім 
станавілася ўсё горш і горш. і многія з іх 

пачыналі злавацца».

«яны ведалі, што калі 
нічога не зрабіць, тыя 
змогуць даць адпор. 
яны могуць паўстаць. 
але яны не маглі даць 

рады, што рабіць».

«мама не ведала яго імя. 
лічу, людзе таксама не 

ведалі... але блазан сказаў 
яму, што можа зрабіць 

немагчымае».

«ён можа зрабіць 
усіх шчаслівымі. ён 
можа прымусіць 
горад смяяцца».

«і тады 
з’явіўся ён...»

«такім чынам ён 
абыходзіў фабрыку за 
фабрыкай... і паказваў 
імпрэзы. усё пачалося 
з некалькіх усмешак... 

але смех з кожным 
разам узмацняўся... 

яны ўсе смяяліся і 
смяяліся».

«смяяліся, пакуль не пачыналі 
кашляць крывёй. прыйшлі 
дактары, але яны раней не 
сустракаліся з падобным».

«шасцьдзесят 
чалавек загінула 

той ноччу».



«яго спрабавалі спыніць, але ён 
працягваў... фабрыка за фабрыкай. 
і было ўсё тое ж самае, пакуль не 

знайшлі, дзе ён хаваецца, за горадам».

«людзі готэма 
ведалі, што прыйдзец-

ца спаліць усё да 
попела».

«але потым яны пачулі зну-
тры хіхіканне і віск... і блазан 

выйшаў завітаць іх».

«ён гарэў, але не 
спыняўся. ён жангліраваў 

і смяяўся, пакуль не 
пераўтварыўся ў попел».

«яны спрабавалі пра гэта 
змаўчаць, разумееце? 
прадалі землю нейкай 

хімічнай кампаніі».

«але ў готэме было 
правіла. не закон, якое 

нават не казалі ўслых... але 
блазанам тут не месца».



«яна напужала 
мяне, гэта гісторыя. 
яна напужала мяне 

так моцна. я не 
хацеў смяшыць іх... 

але яны самі 
не супакойваліся.

 акаляючыя людзі».

«я ўцякаў... 
спрабаваўся 

знайсці нейкае 
ціхае месца. бя-
спечнае месца».

«але я чуў 
яго зноў...»

«...яны не разумелі. у гэтым 
горадзе смех як хвароба. 

ён раскладае вас знутры. ён 
распаўсюджваецца, пакуль 

не знішчыць усё».

«яны 
павінны 

былі 
ведаць...»

«...у готэме, 
калі смяешся, 

паміраеш».

«я спрабаваў 
патлумачыць ім... 
але... я трохі з’ехаў 

з глузду».



паглядзі на іх... 
гэта адбываецца 

зноў... толькі 
цяпер смяюцца 

ўсе.

як ён і сказаў. 
як ён і сказаў, 
калі прыйшоў.

усе так доўга 
цікавіліся, хто я. 

усе хацелі ведаць.

але не ты... калі б 
ты быў там, ты б 

бачыў. ты б адразу 
ўсё зразумеў.

я столькі гадоў 
шлындаў па вуліцах, 

з тых самых часоў, як 
яны спалілі мяне да по-
пелу. з кожнай усмеш-
кай, хіхіканнем, рага-
таннем я стана віўся 

мацней...
бо я не пакончыў 

з готэмам, разуме-
еш? я прыйшоў сюды 

прымусіць смяяц-
ца ўсіх. прыкончыць 

усіх.

мала засталося 
людзей, якія веда-
юць сапраўдную 

гісторыю. твая старая 
маці была адной з 

апошніх.



то была толькі 
рэпетыцыя. я на-
ват не расчэхліў 

свой лепшы 
матэр’ял...

яны таксама хутка 
будуць смяяцца. 
вы ўсе будзеце... 

але табе патрэбны 
доказы, так?

тады табе 
прыйдзецца 
зрабіць усё, 
што я скажу.

не можа 
быць... 

дактары 
кажуць...

я не... я не 
веру ў гэта... 
але мне трэба 

ведаць.

мне трэба ведаць, што 
мама не мела рацыю. 
мне трэба ведаць, што 

ў дзяцінстве, калі я 
прымушаў іх смяяцца, 

я не рабіў іх мацней.

я толькі хачу дадо-
му... у маю камеру з 
падушкай. і вартавым 
білам, які пяе мне, калі 

ніхто не чуе.

але... 
мне трэба 

высвятліць.
усё ў парадку, 

мортан... мы можам 
высвятліць гэта разам. 
я магу патэлефанаваць 

сваяму сябру... і нам 
дашлюць дапамогу, 

каб мы былі ў бяспецы.

давай 
проста зробім 
гэта, пакуль 
астатнія не...

пакуль астатнія 
не што, доктар 

захір?



нельга ім нічога 
казаць. яму не па-
трэбны астатнія... 

яму патрэбна 
толькі ты. я?!

куды мы ідзем? 
скажы мне, куды 

мы ідзем!

уніз... 
уніз, уніз, 

уніз.

хіхіхіхі!

не! 
стойце.

...эрык!

эрык!

о, не хва-
люйся, мой 
гадаванец

...ты 
мяне хутка 

ўбачыш.

ПРАЦЯГ БУДЗЕ!


