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гэты раён завецца 
фаўндры-сквер.

ён размешчаны сярод 
старой часткі Готэма, 
ніжняга іст-сайда, раёна, 
з якога пачаўся гэты горад.

дзе ўпершыню галандскія 
пасяленцы перамаглі міагані, 
дзе брытанцы перамаглі іх.

гэта заўсёды было месца змен. 
кроў, гвалт і агонь. будынкі тут 
знасілі і будавалі зноў з дзе-
сятак разоў. наўрад ці тут за-
сталося штосьці, чаму больш за 
пяцьдзесят гадоў.

акрамя гэтага раёна. 
фаўндры-сквер.

па нейкай прычыне за гэтыя гады мяс-
цовыя жыхары ўз’ядналіся, каб абараніць 
гэтыя несамавітыя дамы ад змяненняў 
часу. кожнаму будынку больш за двесці 
гадоў.

таму джым гордан вырашыў жыць 
тут. гэта некранутая гісторыя. 
сталасць. разважлівасць...



...да сённяшня-
га дня.

бэтмэн!

трымайся, 
дзьюк! я 
з табой.

але мы 
любім 
цябе, 
бэт...

джым!



джым!

сюды...

ты... кха!
павінен 

убачыць 
гэтага 

хлопца.

джым.
не размаўляй. 

усё будзе ў 
парадку.

я... патрапіў у яго, 
бэтмэн. гэта нейкая 
бязглуздзіца. хех. 
пэўна, жарт... бо ён 

устаў (кха) ён проста 
ўстаў (кха) ён про-
ста ўстаў, але гэты 
стрэл, ён быў (кха) 
смярцельным для 

блазана. я...

калі ласка, 
проста адпа-

чывай.

дзьюк, ванная. 
там аптэчка.

дзьюк!



я толькі 
што... мае 

бацькі. я толькі 
што зразумеў, 

што яны...

я ведаю. 
але з імі ўсё будзе 
ў парадку. абяцаю, 
што зраблю для гэ-
тага ўсё магчымае. 

але мне трэба, каб ты 
супакоіўся. ім не трэба 

невялікая дапамога 
ад цябе.

ты 
дапаможаш 
мне? будзеш 

сябрам, 
дзьюк?

не рабі 
гэтага... 
хлопец.

ён
дрэээээны 

сябар! хахаха!



і яму 
трэба...

ух!

ведаю, ведаю. 
але я ж не гробаны 
пячорны чалавек.

я казаў сур’ёзна. 
пакуль ты тут, 

пячора пад 
пагрозай.

так гучыць 
«дзякуй» па-

амерыканскі? да 
таго ж, у мяне ёсць  

навіны, згодна з 
якімі, мне лепш 

быць тут.

мы працягвалі 
тэсціраваць вірус. якое 

б рэчыва не рабіла штам 
устойлівым... яно так-
сама выклікае штосьці 
накшталт «клетачнага 

гніення».

значыць, ён 
смярцельны. які 

перыяд?

яшчэ ня 
ведаю. 

але магу 
высвятліць.

гэй. бацька 
кажа, часам тут усё 
становіцца дрэнна. 
але скажы, калі ла-

ска, тут жа так бывае 
не кожны аўторак?

не. 
усё горж, 
джулія.

у цябе 
атрыма-

ецца.



я ведаю, ты 
зможаш. ты 
выратуеш іх. 

маіх бацькоў. 
усіх іх. як ты 

заўсёды гэта 
робіш.

суправадзі 
дзьюка на базу. 
паглядзім, што 

вы зможаце 
даведацца пра 
смярцельныя 
якасці віруса. 
і трымайце-

ся цішэй вады, 
ніжэй травы.

я бы даў вам 
глайдар, але 

цяпер сярод іх 
занадта многія са 
зброяй. яны ледзь 

не збіваюць нас 
з неба.

цішэй вады, ніжэй 
травы. мы як мышы 

ў готэмскай 
царкве. а ты?

я забяс печу 
бяспеку 

джыму, а 
потым знайду 
крыніцу ўсяго 

гэтага.

«каб зрабіць 
штосьці 
настолькі 
дрэннае...»



«...яму па-
трэбна была 
б дапамога».

містар мэлоўн. 
мяне не было ў 

готэме пяць хвілін 
і вось што здары-

лася.
ты атрымаў 

выразы крыві, 
якія я выслаў, 

арнітолаг?

атрымаў. і ў іх ёсць 
нейкая рэгенерацыя. як ты 
і падазравал, ёсць пада-
бенства з лазарам, але 

гэта не лазар.

па-першае, я 
праверыў ямы па 

ўсяму свету. ніякіх 
страт. і па-другое, 

гэта рэч, яна мацнее. 
значна мацнее.

калі ласка, 
скажы, што гэты 
выраз... ён жа не 

яго?

джым страляў у яго і, 
мяркуючы па распылу 

струмяня, кроў з артэрыі. 
ённе павінен быў пера-

жыць гэта.
божа, 

ты там у 
небяспецы.

як і мы 
ўсе.

не...

...я пра тое, што 
пад табой. бяжы!

справа не ў 
вірусе. не хва-
люйся за мяне.

ну, добра, 
мае прабачэнні. 
старая звычка.



знайдзі штосьці 
для мяне. структура 
віруса, параўнай яе з 
выразам крыві, які я 

дасталў.

...шукаю. 
у вірусе 

адбываецца 
нейкае 

раслажэнне...

ведаю, чорт бяры. 
суаднясі разлага-
ючы фактар віруса 
з рэгенератыўным 

фактарам яго крыві.

хах.
эўрыка.

яны адваротны, так? 
што б ён не прымаў, якая 
б чартаўня ні была ў яго 
крыві, яна дае яму маг-
чымасць вылечвацца...

...вірус мае 
адваротны 

штам.

гэта 
працілегласці. 

жыццё і смерць. 
камедыя і тра-
гедыя. любоў і 

нянавісць.

гэй. на-
перадзе 
штосьці 

ёсць. табе 
трэба...

не. мне трэба, 
каб ты дапамог 

мне знайсці 
лекі...

...бо калі ў 
мяне гэта не 
атрымаецца, 

прычым хутка, 
усё будзе...



...канешне.



хііхіі!
я плюю на 

тваю магілу.

містар 
мэлоўн! яны 
збіраюцца...

захлопнісь. 
слухай уваж-

ліва. ух... аркхэм. 
гэта павінен быць 

ключ. часткова таму 
ён быў там. хтосці 

яму дапамагаў там.

«мне ў галаву прыходзяць толькі 
тры навукоўца, якія здольныя 
на стварэнне настолькі моцнага 
рэгенератыўнага прэпарата, як 
тое, што прымае джокер».

хахаха! 
плюю!

«усе тры былі часткай аднаго 
і таго ж біялагічнага праекта, 
які стварыў мой дзядзя, калі ён 
кіраваў уэйн энтэрпрайзыс. 
яго ўзначальваў доктар 
карл хэлферн».

там! 
хутчэй!

хэлферн. 
доктар 
смерць.

ух.

ведаю. здань 
з мінулага.



«хэлферн працаваў з 
косткамі. х’юга стрэнд 
- з рэгенерацыяй нерво-
вага рэчыва. і быў так 
сама доктар пол дэккер, 
які працаваў з мяккімі 
тканінамі».

«косткі, мозг і цела. 
філіп зваў іх доктар-
скае трыа».

«хах. пол дэк-
кер? таксама 
вядомы як...»

«так. хэлферн мёртвы. 
стрэнджа не было 
ў готэме некалькі гадоў. 
застаецца дэккер».

дзеее?
куды ён 

знік?

«ііі слухай вось што. пол 
дэккер. паўтары гады на-
зад утрымліваўся ў арк-
хэме. быў пераведзены ў 

рэабілітацыйны аддзел па 
загаду...»

«эрыка бордэра».

бінга!

ён у 
танку!

добра. я атрымаў, 
што хацеў. але слу-
хай, ёсць нешта, што 
табе трэба ведаць...

...джокер 
ведае, хто я.

«...што ты маеш на 
ўвазе пад гэтымі 

словамі?..»

«ён ведае».

«значыць, 
усё кончана».

ха ха ха
аха ха 

ха!

«гэта значыць... гэта 
канец. хопіць адцяг-
ваць. ужо нічога не 

зробіш».



«мне цяжка ў 
гэта паверыць».

«слухай, гэта 
я тут вечны 

аптыміст, але ты 
павінен пагля-

дзець праўдзе ў 
вочы».

«вірус 
смярцельны. 

ён захапіў 
горад».

«джокера 
не пера-
магчы».

«і ён ведае, 
хто ты...» куу-куу...

«я ня ведаю, 
як з гэтым 
зладзіць».

«выхад
ёсць 
заўсёды».

«што ж, дазволь нам 
дапамагці табе. бэтгёл на 
сувязі. чырвоны каўпак, 

чырвоны робін. я магу быць 
там праз шэсць гадзін».

«не. пакуль што вам 
усім трэба заставацца 
ў бяспецы, там, дзе вы 
зараз».

«не выключай нас з 
свайго плана. памята-
еш, што здарылася ў 
мінулы раз, калі...»

не выклю чаю, 
арнітолаг. спра-

ва ў тым...

...што ў мяне 
яшчэ няма 

плана.



«...я ня ведаю, 
што рабіць».

«гэта 
невядомыя 
воды».



«бессмяротныя 
стварэнні». кажуць, 
некалькі такіх існуюць 
у прыродзе. гідра. не-
каторыя амары растуць 
у сваіх панцырах, але іх 
клеткі не старэюць.

ніхто не ведае гэта лепш, 
чым доктар пол дэккер. 
нарадзіўся ў сям’і мастакоў 
з нэрроўза. бацька, маці, 
сястра - усе загінулі, калі ў 
будынку лопнула газавая 
труба.

ён прысвяціў сябе 
рэгенератыўнай навуке. 
у падпольных лабарато-
рыях, якія фінансаваліся 
маім дзядзей, ён 
вынайшоў нешта пад на-
звай «вылячальны шво».

медыцынская нітка, пакрытая клетачнай 
матрыцай, якая робіць клеткі, што кантактуюць 
з ёй, усемагутнымі, яны вяртаюцца да эмбры-
янальнага, недыферэнцыраванаму стану.

гэтая нітка сцірае мінулае 
клеткі, абнаўляючы яе, 
дазваляючы ёй стаць... 
чым заўгодна.

у спалучэнні з дробяззю 
генатэрапіі і каскаднымі 
сігналамі, «безузроставая» 
клетка вяртаецца да новага 
жыцця, новай мэты.

нітка, што разблыт-
вае лёс клеткі і сшы-
вае яе зноў у новым 
звар’яцелым напрам-
ку. перасшыванне 
асноўных жыццёвых 
працэсаў цела, як у 
нейкага адваротнага 
франкенштэйна.

ён, канешне, геній.

калі б толькі 
ён не быў 
звар’яцелым.



падабаецца 
мая медуза, 

бэтмэн?

turritopsis dohrnii. 
адзіная жывёліна, якая 

сапраўды можа амаладзіцца, 
калі пажадае, ператварыцца з 

медузы ў паліп.

яна існуе па-за 
натуральным 

жыццёвым 
цыклам.

зусім як 

ён.

я тут толькі з-за 
віруса, дэккер. я ве-
даю, што ты дапа-
мог яму стварыць 

яго. што за чартаўню 
ты туды намяшаў...

намяшаў?!

субстанцыя ў 
ядрэ гэтага 

віруса - гэта не 
тое, што я мог 
бы стварыць у 
лабараторыі. гэта штосьці значна 

больш старое, тое, 
што я шукаў усё сваё 
жыццё. штосьці, што 

джокер паказаў мне...

горад разрываецца на часткі! міліёны 
людзей загінуць, калі ты не скажаш мне 
праўду! што бы ён ні расказваў табе пра 

сябе, пра сваё мінулае...

а! расповеды 
пра мінулае!



разумееш, бэтмэн, 
даследвальнікі з майго 

шэрагу, мы як раз любім 
размовы пра мінулае! у 

рэшце рэшт, у старадаўнія 
часы было столькі казак 
пра тое, як чалавечаскія 

целы робяць менавіта тое, 
што мы спрабуем ад іх 

дабіцца!

вылечваюцца 
цудоўным чынам. 

вытрымліваюць 
стагоддзі. пера-
носяць смерць...

...пацешна тое, што схема 
ў старых гісторыях амаль заўсёды 

адна і тая ж. некаторае цела су-
тыкаецца з чымсьці ў прыродным 
свеце, нейкім асаблівым рэчывам у 

глебе, расліне ці вадзе, і... 
ператвараецца.

згодна легендам, у часы 
гільгамеша з вады раслі 

расліны, якія даравалі 
амалажэнне. рака стыкс 

давала непаражальнасць 
скурнага полага.

герадот у пятым 
стагоддзі да нашай эры 
пісаў пра макробію, го-

рад, дзе таемная крыніца 
давала адвечнае жыццё.

столькі гісторый у 
столькіх культур, бэт-
мэн. вельмі шмат, каб 

ігнараваць.

дэккер. за гэтым вак-
ном гінуць людзі! а ты 
размаўляеш са мной 

пра гробаныя легенды 
і...

гэта 
не легенды, 

бэтмэн! клю-
чы да чагосьці 
сапраўднага!

хімічная сумесь, існаваўшая 
ў прыродзе калісьці даўно, 

штосьці вельмі рэдкае, 
але тое, што знаходзіцца 
ў пэўных месцах. штосьці, 

здольнае актывіраваць 
неабходныя гены...

...тыя, з якімі мы беска-
нечна эксперыменціруем. 
lin28. амфк... матрыца, 
якая кантралюе тое, як 
нашы целы чыняць самі 

сябе.

я назваў яго, 
бэтмэн. я назваў яго 

дыянісій. трохі навуко-
вага гумару, разумееш? 
у гонар дыяніса, грэча-
скага бога адраджэння. 

сэрдцы ўшыныя 
ў сцёгны.

хэлферн і стрэндж 
лічылі, што яно 
з’явілася разам 
з метэарытамі.

але я лічу, што яно 
належыць нашай 

планеце.

хех. ужо не падоб-
на на гісторыю пра 
бэтмэна, згодны?



«бо гэта не так. яна пра 
іх. носьбітаў. і готэм».

«людзей, якія сутыкнуліся з гэтай 
субстанцыяй вельмі даўно і ўсё 
яшчэ ходзяць сярод нас. я чуў 

некальгі гісторый тут, у готэме».

«ёсць сэвідж, адзін з старэйшых 
людзей. ён сутыкнуўся з гэтай 
субстанцыяй у яе самай старой 

форме».

«і ёсць такі чалавек, як дэман, 
які захоўвае цэлыя басейны з 

субстанцыяй у таемных ямах па ўсяму 
свету. сапсаваную, але па-свойму 

эфектыўную варыяцыю».

«і ён. сувязь з готэмам. бледны 
чалавек. той, што смяецца над 
намі. тое, што сутыкнуўся з ёй 
незадоўга да таго, як заклалі 

готэм».

хочаш ведаць 
сакрэт, бэтмэн?

доўгі час я лічыў, 
што ты - адзін з іх. ста-

рэй готэма. барбатос. вось 
чаму я здзяйсняў тыя жу-

дасныя рэчы. сшываў жыццё 
вар’яцкім чынам... толькі каб 

сустрэцца з табой!

але потым я 
сустрэў цябе і 
зразумеў... ты 
проста... цела і 

кроў!

а? дзе...



ты яго стварыў. гэтат 
«дыянісій». ты даў яго 
гэтаму маньяку, а по-

тым стварыў з гробанай 
працілегласці вірус! дзе 

ты яго хаваеш?

дзе?!

ты ўсё неправільна 
зразумеў! я стварыў 

адзіначасныя лекі, пшык, 
і ўсё! я ў прынцыпе не 

здольны стварыць штосьці, 
хаця б падобнае.

субстанцыя ў вірусе, 
яна з яго. я атрымаў яе 
з цела джокера... з яго 

хрыбетніка.

я браў яго 
аналізы крыві 
і даследваў іх 

дзясяткі разоў!

яна з’яўляецца 
толькі пры 

катастрафічных 
пашкоджаннях! 

у астатні час яна 
незаўважна!

значыць, калі 
не ты даў яе 

яму, тады дзе 
ён яе ўзяў?

кажы!

а ў цябе не такі ўжо і добры 
слых для кажана. яе больш 

няма, яна знікла за сотні гадоў! 
але яна ёсць у ім. бо ён адзін з 

іх. ён уласны дыянісійскій 
чалавек готэма.

у рэшце рэшт, дыяніс быў яшчэ 
і богам шаленства. і трагедыі. 
чорт, ды само слова «траге-
дыя» перакладаецца з грэча-

скага як «спеў казла», з-за усіх 
казлоў, прынесеных яму ў ах-
вяру! няўжо ты не разумееш? 
готэм - найвялікшая ахвяра!

таму, бэтмэн, 
сардэчна запра-
шаю на апошнюю 

вакханалію!



гэта не спыніць! але па 
меншай меры, можна 

заняць месца ў першым 
радзе, так? хаха!

бэтмэн?

павясі.

пэнні-два. 
што вы 

знайшлі?

бэтмэн?
гэй!

усё дрэнна, бэт-
мэн. вірус. яго 
штам мацней, 
чым мы лічылі.

які 
перыяд?

які 
перыяд?!

дваццаць чатыры 
гадзіны. мабыць, 

меньш. ён вымяра-
ецца не днямі, 

а гадзінамі.

і... я запусціла распаз-
наванне твара джокера 
па ўсёй гісторыі готэ-
ма. трагедыі. проста 
каб ўпэўніцца, што ён 
нас падманвае. але... 

ён паўсюль.



высокая верагод-
насць, што гэта вы-

крут, але калі так, 
гэтыя фотаздымкі 
- лепшая падробка, 
што я бачыла. гэта 

значыць...

гэта 
выкрут. 
пэўна.

ён адзін з 
іх, бэтмэн! а 

хутка і я буду 
такім жа!

што...
дэккер, 

не трэба.

што б ён табе 
не даў, гэта 

не тое, што ты 
лічыш. ён бы не 
стаў рызыка-
ваць гэтым!

ты памыля-
ешся, бэтмэн! 

я нарэшце 
стану аднім 

з іх.

магчыма, 
я стану 

готэмскім 
бэтмэнам. 

сапраўдным, 
хаха!



бэтмэн... 
бэтмэн, ты 

тут?

бэтмэН?

гэтага не можа 
быць. усё не можа 
закончыцца вось 

так. не можа.

што ты 
збіраешся 

рабіць?

тое, што, як я 
лічыў, ніколі не 

зраблю.



добра.

давайце 
пагаварым 

пра гісторыю.





сцэнар - джэймс цініён iv
малюнак - сэм кіт

колер - ронда паццісан
нанясенне тэкста - трэвіс лэнхем
бэтмэн створаны бобам кейнам

«вены... вось 
што гэта».

«вены, яны вядуць да 
сэрца... сэрца горада. 
дзякуючы ім ён такі, 

які ёсць. дзякуючы ім 
ён жыве».

«калі прыслухацца, 
можна пачуць яго 
стук сэрца. тук-
тук... тук-тук...»

«сэрца ўсяго. я 
заўсёды ведаў, 
што яно ўнізе...»

...і цяпер ён 
пакажа мне 

гэта.

кэссідзі, гэта машы-
ны праязджаюць над 

намі... метро, яно яшчэ 
ніжэй... няма ніякага 
сэрца пад готэмам.

гэта не вена. 
гэта канава. гэта 
проста змытыя 
адкіды горада.

тссс... 
вам нельга 

размаўляць.

паспрабую 
ўйсці яшчэ раз. 

пакуль блазан нас 
не заўважыў. пакуль 

ён не сказаў, якая 
гісторыя правільная. 
пакуль ён не сказаў, 

хто ён на самой 
справе.

хііі!

цішэй, 
малыш...

ён раззлуец-
ца, калі цябе 
там не будзе.

нельга зла-
ваць блазана.



не! яшчэ рана. 
ён раскажа сваю 

гісторыю. калі 
ўбачыць свой 

знак.

не! я не буду гуляць 
у вашы гульні. кэссідзі, 
слухай мяне. я тры года 
была тваім доктарам.

мы прайшлі праз гэта. 
пад готэмам нічога няма... 

тое, што здарылася 
з табой ў арміі...

к-кэссідзі?

я ведаў... 
я заўсёды 

гэта ведаў.

час. час вам 
даведацца 

праўды.

тайную 
гісторыю 

ўсяго 
гэтага.



яны б не сказалі, 
у чым складаецца 

міссія. ніхто з нас не 
ведаў. не магу на-

ват сказаць, дзе мы 
былі. яны хацелі, каб 

усё было так.

«але было гора-
ча. так горача, як 

ніколі раней».

«нам нельга было расказваць адзін 
аднаму шмат пра тое, хто мы. мы 

спрабавалі прыдумаць кодавыя імёны 
ў залежнасці ад таго, адкуль мы».

«аднак мы ўсе 
былі з готэма».

«я б сказаў, гэта было 
штосьці падобнае на 

выпрабаванні, хоць мы і 
не знайшлі тое, чаго яны 
хацелі... але я знайшоў 

штосьці лепшае. уціснутае 
ў камяні».

«тады я і 
зразумеў, 

да чаго нас 
рыхтавалі».

«калі мы вярнуліся на 
базу, я ўлез у базу 

дадзеных... я шукаў... і 
знайшоў. яно не адчы-

нялася, але мне не трэба 
было чытаць. гэта ўсё 

даказвала».

«бэтмэн. нас 
трэніравалі быць 

бэтмэнам».

«я расказаў ім, аб 
чым даведаўся, і яны 
прыкінуліся, што смя-
юцца з мяне. сказалі, 
зразумела, у іх ёсць 
справа на бэтмэна».

«але яны 
ведалі, што 

я ведаў, і 
выкінулі мяне».



«тады я пачаў шукаць. пачаў 
запрошваць дакументы... усё 
пачалося з нулявога года... я 

знайшоў тыя дакументы... 
салдаты, якія рухаліся пад 

горадам. іх месцазнаходжан-
не было засакрэчана... што яны 

рабілі - таксама... але слова бэт-
мэн... шэсць разоў на дакумент».

«яны былі 
першымі».

«і рэканструкцыя... вы ведалі, што 
ўладам патрэбны былі вайсковыя 

пастаўшчыкі, каб нанова адбудаваць 
метро і аднавіць энэргасець?»

«вось дзе яны былі... 
армія бэтмэнаў... 
вось чаму здаец-

ца, што ён паўсюль. 
вось чаму ад яго 

не ўйсці».

«іх дзясяткі... 
можа, сотні. 
усе жывуць 
у бараках».

«яны патрэбны, каб 
мы баяліся. каб 

падпарадкоўваліся. 
каб мы не рабілі 

таго, што на самой 
справе хацім».

думаеце, гэта добра?! 
вы хочаце, каб у ўрада была 

такая ўлада?!

я пайшоў з усім гэтым у 
газеты... і яны смяяліся з мяне! 
на самой справе смяяліся! усё 

было прама ў дакументах...

«і мне прыйшлося 
стаць адным з іх. 

я нават апрануўся... 
толькі каб паказаць 

ім, што я магу ім 
быць. як лёгка вы-
глядаць, як адзін 

з іх».



«яны супрацоўнічалі з уэйн энтэрпрайзіс, 
але мы ўсе ведаем, што яны былі пастаўшчыкамі 
для арміі шмат гадоў. да нулявога года. потым 

яны цалкам адмовіліся ад іх».

«яны не хацелі, каб 
хто-небудзь даведаўся... 

але ісціна відавочна».

«яна была тут, прама ў да-
кументах. яны будавалі базу. 

яныбудавалі пад горадам 
таемны аперацыйны цэнтр».

«яны прасочваюцца праз 
урадавыя будынкі... у го-
радзе іх сотні. я лічыў».

«мне прыйшло-
ся ўдарыць яго. 

мне прыйш-
лося. і я не 
пераставаў 
яго біць... 

мне б ніхто 
не паверыў. 

гэта было так 
відавочна, 

але ніхто б не 
паверыў...» «супакойся, 

кэссідзі...»

«мы казалі пра тое, 
як табе было дрэн-
на, як ты нашкодзіў 

таму чалавеку».

«не! больш 
не!»



«калі ён прыйшоў... 
уся ваша хлусня... вы ўсё казалі, 

што гэта ўсё няпраўда... 
што ўсё прайшло».

«канешне, мне 
было цікава... 

мне было цікава, 
якая роля 

джокера ва ўсім 
гэтым...» ведаеш, ты 

амаль знайшоў 
мяне... тады, у 

пустэльні.

хто 
тут...

ведаеш, 
хто я, 

сынок?

я не 
заўсёды быў 

такім... я быў пер-
шым з іх... я быў 

лепшым. пакуль не 
даведаўся праўды. 
пакуль не зразумеў 

жарт.

мне прышлося стаць 
чымсьці іншым. чымсьці, 

што можа наводзіць 
больш страха. страха бэт-
мэна. страха сістэмы. мне 

прыйшлося сілай прымусіць 
горад убачыць, чым ён 

становіцца.

мне прыйшлося 
зладзіць ім эмацыяналь-
нае ўзварушэнне, каб вяр-

нуць іх да жыцця. мне 
прыйшлося прымусіць іх 

смяяцца.

я стаў іх д’яблам... 
процілегасцю іх змроч-
най вайны за мой горад. 

іх джокерам.

«я ўцёк далёка- 
далёка... і яны 

адправілі атрад, 
наступную групу 

рэкрутаў, каб праве-
рыць, ці гатовы яны 

далучыцца да 
вайны».

«мне з цяжкасцю 
атрымалася ўцякчы... 

але я чуў... я чуў, 
як ты знайшоў мой 

апошні бэтаранг. так я 
зразумеў, што ты па-
верыш мне. ніхто іншы 

не паверыў бы. яны 
бачылі ў мяне долькі 

злодзея. але гэта 
зусім не тое, пра што 

гэта гісторыя».

ведаеш, 
я сам тут быў. я 
расказваў гэтую 

гісторыю. але людзі ў 
аркхэме - гэта толькі 

яшчэ адна частка 
змовы.

ніхто не 
хоча верыць 

у праўду, 
кэссідзі, раз-
умееш? вось 
у чым жарт.

о божа...
о божа...



ты... ты 
джокер.

«я дапамог ім пабудаваць іх 
горад. я лічыў, яны спрабуюць 

невесці парадак. спрабуюць 
зрабіць штосьці правільнае... 
але станавілася ўсё горш. з 

кожным днём».

«яны штосьці дадавалі 
ў воду... рабілі людзей 
больш згодлівымі. яны 

хацелі ўсім кіраваць. 
заглушыць эмоцыі, каб 
людзі больш не маглі 

думаць. каб усе сталі іх 
дронамі».

«але з’явіліся яны. 
яны ўсе. і яны 
спынілі мяне».

але я збіраюся 
пакончыць з 

усім гэтым. і мне 
патрэбна твая 
дапамога. мне 
трэба, каб ты 

расказаў гэтую 
гісторыю.

ёсць і іншыя 
гісторыі, але 

гэта сапраўдная.

яна ўнізе, 
сапраўды? 

база... база і 
яны ўсе...

так. і мне трэ-
ба, каб ты туды 
пайшоў. зайшоў 
глыбей сэрца...



гэта 
няпраўда... 

чаму ніхто з 
вас не раз-

умее, што ўсе 
гэтыя гісторыі 
- няпраўда? 

яму проста трэ-
ба, каб вы так 

думалі.

ён ка-
рыста-
ецца 
вамі!

за гэтымі дзвярмі 
нічога няма! гэта 
проста службовы 

шлях назад на
 паверхню!

няма ніякай та-
емнай вайскавой 
базы! няма ніякай 
замовы бэтмэнаў!

у вас свае 
гісторыі, 
доктар...

...у нас - 
свае.

вы... 
чуеце 
гэта?

падобна 
на смех...

ёооон... 
яго...

гатовы нас 
ашчаслівіць... 

нарэшце...

гатовы замяніць 
нас чымсьці 
лепшым...

вы гатовы, 
доктар?

вы гатовы 
даведацца 

праўды?


