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ГОТЭМ, ЗАРАЗ

у маіх ворагаў 
таемнае пагадненне.

яны лічаць, я пра 
яго не ведаю, 
але гэта не так.

яны дамовіліся 
ў дзень маёй 
смерці запаліць 
над горадам 
бэт-сігнал.

гэта была ідэя 
джокера. нябесны 
агонь у мой го-
нар. памерлы ка-
жан, перакулены 
нагамі да гары.

гляджу на яго і не 
магу пазбавіцца 
ад пачуццяў, што 
ўжо памёр. рас-
павядаю пра сваё 
пахаванне...



4 ГАДЗІНЫ НАЗАД

...з глыбінаў пад-
польнага свету.

так-так. 
глядзіце, хто 

прыйшоў.

о, няхай 
убачыць! мы 
расцём, і яму 

нас не спыніць.

мабыць, перад 
тым як выхваляцца, 

спыніце гэты працёк? 
а, не здагадаўся, вы 

ж не можаце.

вы расцёце 
настолькі, 
насколькі я 
вам дазва-

ляю.

ты сапраўды ў гэта 
верыш? ты яшчэ на-
ват не ведаеш, што 

мы тут зрабілі. гэтыя 
зубцы вакол...

дастаткова. я прыйшоў 
сюды з-за віруса, які 
выпусціў джокер, я не 

магу зладзіць з рэчываў 
у ягоным ядзе.

«мне трэба знайсці яго. 
а доктар, які яго стварыў, 
расказаў пра раскопкі стагадовай 
даўніны, спробе знайсці гэта 
рэчыва пад готэмам».

«ёсць толькі адна 
арганізацыя, у якой былі 
сродкі і жаданне зрабіць 
падобнае».

вы.

бо ён у вас ёсць, 
гэты дыянісій. ён 
у сплаве, які вы 

выкарыстоўваеце, 
каб вяртаць 
кіпцюроў.

так. мы шукалі. 
але знайшлі 

толькі сапсава-
ную версію.

яно ў нашым сплаве. 
і паколькі цяпер у нас 
ёсць каталізатар, яно 
служыць нашай мэце. 
але па часціні яно не 
можа ніякім чынам 

параўнацца з тым, што 
знаходзіцца ў крыві 

гэтага блазана.



гэты блазан 
разбурае горад.

калі вы не скажыце 
мне праўду пра тое, 
дзе ён мог здабыць 

гэта рэчыва, усе мы: я, 
вы, усе... увесь горад 

загіне. ён...

псс.
навер-

се.

мы заўсёды будуем іх 
нагамі ў гору, бэтмэн, а 
потым пераварочваем і 
усталёўваем. мы робім 

гэта, каб нагадаць сабе, 
што мы пад готэмам, 
што над намі заўсёды 

штосьці ёсць.

мы 
фарміруем яго, 

падпарадкоўваем 
сваёй волі, але ён 
больш кожнага з 

нас.

таму няхай блазаў 
спаліць яго і пойдзе 
ў якое-небудзь іншае 
месца. гэтым блаза-

ны і займаюцца. горад 
уздымаецца зноў, але 
ачышчаны. і мы гэтаму 

пасудзейнічаем. 
новы го...





ну жа...

...я ведаю, 
ты тут.



бэтмэн...

...суд соў...

ух!

...асудзіў 
цябе...

...да 

смерці!



арггх!

...

я кіпцюр. 
я адсюль, 
назаўжды. 

ты...

...толькі імя, 
вышкрабанае 

на сцяце!

так, я памру! 
мабыць нават 

ад тваіх рук! але 
не тут! ух... і не 

зараз!

ты адзін з першых 
кіпцюроў, юрайа! ты 

быў да ўсяго гэтага! да 
хмарачосаў! калі горад 

быў з цэглы і дрэва! 
юрайа бун!

ух! скажы мне 
толькі адно! ён 

быў тады?

хто? 
скажы! 

хто?

ці быў ён 400 гадоў 
назад, калі ты быў 
актыўны? джокер. 
бледны чалавек.

быў?!



ГОТЭМ, ЗАРАЗ

у мяне ёсць досвед 
клінічнай смерці.

калі дзік быў робінам, ён 
жартаваў, што выходныя 
не былі ўдалымі, калі маё сэрца 
не спынялася хаця б двойчы. ён 
пытаў, ці не забыў я на гэты раз 
перадаць ад яго прывітанне 
якой-небудзь актрысе, якая 
даўно памерла. забыў? тады 
на наступных выходных.

я прывучыў сябе не думаць пра смерць. не верыць 
у яе. гэта было першым і самым важным этапам 
падрыхтоўкі да таго, каб стаць бэтмэнам.

апошні раз, які запомніўся, калі я быў 
упэўнены... сапраўды ўпэўнены... што 
памру, быў, калі мне было трынаццаць, 
калі я праваліўся ў цемру пячоры.

зямля набліжалася да мяне, 
я крычаў і гэта думка ўразіла 
мяне... і ўразіла глыбока.

брус, сёння ты 
памрэш.

не памятаю су-
тыкнення з зямлёй. 
памятаю толькі, як 
ляжаў там у поўнай 
цемры, упэўнены, 
што памёр.



ГОТЭМ, ТРЫ ГАДЗІНЫ РАНЕЙ

спакой цемры быў 
прыцягальны.

назад мяне вярнуў густ у 
роце. брудная вада, мед-
ны густ крыві. муха, якая 
прызямлілася на мае вусны.

і раптам усё вярнула-
ся. я быў хлопчыкам, які 
згубіўся ў пячоры. я быў 
жывым, але травміраваным 
і ў адчаі знайсці выхад 
з усё так жа спакойнай 
цемры.

пенні-два
...кха... на 

сувязь.

бэтмэн! ты 
знайшоў дыянісій?

ух.
не.

што гэта? 
у тваім голасе. 
штосьці здары-

лася.

я...
я спрабавала 

звязацца з та-
бой... бэтмэн.

гэта 
чартоўскі 
жудасна і 

я...

дзетттткі...
дзе вы?

усё «чартоўскі 
жудасна», 

пенні-два...



«і ўсё становіцца 
тольгі горш».

а гэты дзень 
становіцца ўсё 

лепш і лепш!



оо, ты яго 
захаваў.

цябе 
сюды не 

запрашалі!

хі... о, альфі. 
правая рука.

...ведаеш, я 
вывучаў цябе з 
нашай апошняй 

вечарыны...
пакажы 

сябе, трус!

ты быў 
трааакігам на 

пікадзілідзілідзілі. 
я бачыў запісы...

...і мая любімая твая 
роля - гэта, канее-

ешне ж, шут з «ліра»! 
ты быў найвыдатны!

а я ў жартах 
разбіраюся! 

хахаха!



так натуральна, 
джывс... большасць 
людзей не разумее, 

што гэты шут глыбо-
ка ў душы вялікі пад-
маншчык, сапраўды?

гэта значыць ён зда-
ецца такім адданым, а 

потым... як толькі ў ста-
рыны ліра пачынаюцца 
праблемы, ён знікае! у 
шостай сцэне трэццяй 

дзеі! вжух!

хаваецца дзесьці за 
сцэнай... заўсёды ў бя-

спецы. і не кажы. але мне 
здаецца, гэты шут не такі 
ўжо і добры прыспешнік 

для кагосьці, акрамя 
сябе...

...так?

але зноў жа, 
што я магу 
ведаць пра 

тэатр?

давай 
глядзець 
праўдзе ў 

вочы...

...я заўсёды 
больш любіў 

імправізіраваць! 
хахахахахах!

закрый свой 
мярзотны рот!

«бэтмэн?»



...

...бэтмэн, 
ты тут?

...пенні-
адзін, ён?..

ён забраўся ў арсенал 
узяць што-небудзь, 
каб зноў напасць на 

гэтага маньяка...
...і на шчасце, я змагла 
на адлегласці апусціць 
гэтыя чортавы дзверы. 

зараз яго стан стабільны 
і ён у бяспецы.

эх! ты 
ўпэўнена?

так. але 
я не разумею, 

навошта джокеру 
наогул патрэбна 
было парасоч-

вацца туды.

уся зброя і машыны 
маюць сістэму аварыйнага 
самазнішчэння на выпадак, 
калі патрапяць па-за пячо-
ру. ён проста забраў трафеі. 

дэманстрацыя...

глядзі!

што за... бэтмэн, 
штосьці з’явілася на 

экранах. перадача, ней-
кае выяўленне, але ёсць 

і гук, ён падобны на...

музыку.

божа, гэта што 
яшчэ такое?

«людзі готэма! 
у мяне да вас 

адно пытанне...»



а чаму б і не?! 
чорт, у шмат якіх 

месцах свету смерць 
суправаджаецца 

святкаваннем!

гэта мае сэнс, так? 
пры жыцці мы ўвесь 

час змагаемся...
...спрабуючы не думаць 

пра канец, глядзець на тое, 
што ёсць, і шукаць сэнс, 

шукаць мэту...

...і ўсё дарэмна. 
нічога. вжжух.

але ахххх! адвеч-
ны сон. адпачынак! 

доўгачаканы спакой! 
дык давайце зробім 
гэта! давайце гля-
дзець разам! гля-
дзець ёй у твар...



...хто хоча 
павесяліцца?!

...і 
ўсміхацца!

адключыць 
мазгі, выцягнуць 

спіну і патань-
чыць з кастлявай 
апошні нязграбны 

танец. хахаха!

бэтмэн. 
ты бачыш...

бачу. гэта гульня 
слоў. мозг, спіна, 

косткі... ён пацяшаец-
ца з мяне. прапануе 
ўзяць дыянісій з яго 

спіннога мозга.

так, і што 
будзем 
рабіць?



ГОТЭМ, ЗАРАЗ

«у мяне ёсць 
план».

ну жа, 
бэтмэн!

давай 
перастанем 
валяць дур-
ня і зробім, 
што трэба.

сіняя 
птушка, 
хахмач 
справа.

я з ім 
зладзіла. 

вельмі 
літасціва, 

бэтгёл.

«стой, стой...»



ГОТЭМ, НА ГАДЗІНУ РАНЕЙ

...гэта не 
падобна на 

план. мы і 
квартала не 
прабярэмся 
скрозь гэту 
калатушу.

не, не 
прабя-
рэмся.

але рэчыва, якое мне патрэбна, 
каб сінтэзіраваць лекі, знаходзіцца 

ў спінным мазгу джокера. я 
спадзяваўся знайсці яго яшчэ дзе-

небудзь, але не атрымалася. мне 
трэба гэта злучэнне, інач...

яно 
патрэб-
на мне.

так, ёсць 
маскі і мы.

як 
збіраеш...

гэта яшчэ 
не ўвесь 

план.

эм... бэтмэн? калі 
ў нашай камандзе 
ратавання гора-
да ад жудаснай 

смерці ўсяго пяць 
чалавек, навошта 

тут столькі масак?

пацешна, 
што ты 

спытала...



у нас 
было такое 
ж пытанне.

як я і сказаў, у маіх 
ворагаў ёсць дамова. 
запаліць перакулены бэт-
сігнал і аплакваць мяне...

...тут, у эйс 
хемікалс, дзе 
ўсё і пачалося.

о, я зразумеў. 
пакуль горад гарыць, 

чаму б не згуляць 
апошні матч, а?

хех. ці 
перакусіць. пачну-ка я з 

веганаў. мілы 
касцюмчык, 

парнішка.



запхніцеся 
ўсе! слухайце мяне. 

вірус змяняе нервовую 
сістэму ахвяры, прымуша-
ючы пераследваць усё, да 

чаго яна прывязана.

мы з маімі хаўруснікамі 
можам скарыстацца танэлямі 

пад эйс, каб падабрацца 
настолькі блізка да парада, 
наколькі магчыма, у межах 

аднаго квартала, але калі мы 
падымемся на вуліцы, нас 

возьмуць у кольца.

ты хочаш скарыстац-
ца намі як жывым 

шчытом?!

бяру свае 
словы назад. 

мне падабаецца 
гэты план.

няўжо?

гэта факт.

мне трэба патрапіць на 
гэту платформу, усунуць 
шпрыц у хрыбетнік джоке-

ра... яго хрыбетнік.

потым мне трэба будзе ўйсці 
адтуль жывым і аднесці пробы на 

базу, дзе чакае мой чалавек, гатовы 
сінтэзіраваць і рапыліць лекі.

таму так, гэта 
дрэнны план. калі ў 
кагосьці ёсць леп-
шы, з задаваль-

неннем паслухаю.

не? тады падвядзем вынікі: 
гэта наш горад. кожнага з 
нас. і мы павінны адабраць 
яго ў яго, зараз, разам, ці 

ўсё будзе кончана. для ўсіх 
нас. назаўжды.

дык 
скажыце 

мне...



ГОТЭМ, ЗАРАЗ
«...хто са 
мной?!»

хіі-хіі!

выдатна.

а цяпер, 
сябры, мой 

лепшы розы-
грыш...



«я не... 
я не памятаю».

«ён не пра гэта казаў. 
гэта няправільны 
канец гісторыі».

м-мы 
ідзем?

прыйдзецца. 
мы павінны 

ўбачыць. 
мы павінны 

высвятліць...

справа не ў тым, хто 
з вас мае рацыю. вы 
павінны ўжо зразу-
мець гэта. павінны!

я бачу 
толькі... 

яшчэ адзін 
крок на 
шляху.

гэта ліфт, 
кэссідзі. про-

ста нейкі служ-
бовы ліфт.

не. гэта яшчэ 
адзін крок на 

шляху да ісціны.

пойдзем,
пойдзем.

хіхіхіхі...
мы ідзем...



што за 
чорт?

не. 
о божа, не.

гэта 
няправільна.

гэта... 
гэта тут ад-

бываецца? тут 
нас замяня-

юць?

тут кнігі. тут 
адны кнігі...

гэта няправільна! 
ён павінен быў быць 
тут. ён павінен быў 
даць нам параду!

божа, калі 
ласка, мне 
трэба ве-

даць!

цішэй, цішэй...

...зараз
чарга місіс 

чэн.

у цябе ёсць 
гісторыя?

не мая 
гісторыя. яе 

гісторыя.

бачыш?



*прынц-блазан. 
Сапраўдная гісторыя джокера. 

Аўтар доктар махрын захір

не... гэта не па 
правілах. гэта 

няправільна. не разумею... 
я не разумею.

гэта 
павінна 
быць не 

яна, а ты!

якая ў мяне гісторыя? пера-
рэзала чатырнаццаці людзям 
горла. вучылася вязаць. дак-
тары хацелі размаўляць. я не. 
мне да сракі вашыя гісторыі.

ён зразумеў гэта. 
зразумеў, што 
я прыкідваюся. 

сказаў, што гэта 
быў добры жарт. 

мы разам смяяліся. 
сказаў, яму пада-
баецца мой смех...

...хіі хііі
хііі...

цяпер яе чар-
га. няхай цяпер 
яна расказвае.

не разумею... 
чаму карціна такая 

вялікая.
гэта... гэта тое, 
што я даслед-
вала ў аркхэме. 
праблема, якую 
я імкнулася вы-
рашыць гадамі.

і ў мне гэта на-
рэшце атрымала-
ся. выхад кнігі быў 

анансіраваны на на-
ступны тыдзень.

ён 
прыходзіў 
да цябе?

не! ён не прыходзіў да мяне. 
яму не трэба было. гэта не 
якая-небудзь звар’яцелая 

гісторыя, якую ён спрабаваў 
мне расказаць. гэта 

праўда.

я працавала над цяжкім, 
цяжкім даследваннем. я 

працавала над ім некалькі 
гадоў... і за апошнія 
некалькі месяцаў мы 

нарэўце раскалолі 
яго.

я працавала ў аркхэме цэ-
лую вечнасць. я размаўляла 

з кожным доктарам, які 
калісьці аналізіраваў джоке-
ра... прачытала кожны даку-

мент... кожны артыкул 
у навінах.



ён адзіны, пра каго ўсе 
так думаюць. адзіны, 

каму падыходзіць любая 
гісторыя, бо даведацца, 
кім ён быў раней, няма 

магчымасці.

але чатыры месяца 
назад мы з маім пар-
тнёрам адкрылі ісціну.

ён не салдат. 
ён не д’ябал, не робат 
і не якісьці кашмар з 

іншых часоў... ён просты 
чалавек. вельмі хворы 

чалавек.

хопіць... 
перастань 
ілгаць...

«ён рос у 
шасці розных 

дзіцячых дамах. 
я размаўляла з 
бацькамі. я чула 
страх у іх гала-

сах».

«ён быў задзіракай. ён не 
ведаў, як набываць сяброў, 

ён проста размаўляў з 
іншымі дзяцьмі, выклікаў 

нянавісць у іх адзін 
да аднаго...»

«ён уцёк, калі яму было шаснац-
цаць. прыйшоў у нэрроўз. яго 

суседзі расказвалі гісторыі пра 
тое, як ён нашэптваў штосьці пад 

дзвярамі па начах...»

«пад час нулявога года знайшлі 
цела ў шчолачы са слядамі яго 
крыві, члена банды чырвоных 

калпакоў, мабыць, нават лідэра... 
але запіс зубной формулы 

не супадае».

ён падрабіў 
сваю смерць, 
каб самому 

сфарміраваць 
сваю гісторыю. 
стаьць чымсьці 

новым...

замаўчы!
замаўчы!
замаўчы!



кэссідзі, глядзі... вось. 
яны тыднямі правяралі 

інфармацыю і гэта дала 
свае вынікі. вось хто ён на 

самой справе. усё, кім 
ён быў.

яго звалі 
ўільям дыстал.

калі яму было 
чатыры, знікла яго 

сястра. яго бацькі былі 
так напужаны, што 
адмовіліся ад яго.

не! вы ўсе павінны 
зразумець. ён ёсць 
не адказ  ні на адну 
з вашых ілюзій, ён 
толькі хоча гуляць 
светапоглядамі ў 

вашых галавах.

ён усё яшчэ проста 
хлопчык, трохі больш 

разумны, чым усе 
астатнія, прымушае да 
нянавісці людзій адзін 

да аднаго. гуляе ў 
гульні. жартуе.

няпраўда... 
гэта 

няпраўда...

гэта выпра-
баванне. ён 
спакушае 

нас... спрабуе 
ўпэўніць нас у 
тым, што, як 
мы ведаем, 
няпраўда.

але я ведаю 
праўду. я ведаю 

свайго гаспадара.

не!



о божа...
о божа...
прашу...

эрык... 
вазьмі 
трубку. 

калі ласка!

што? 
эрык? я атрымаў тваё 

паведамленне, 
махрын.* лічыш, 

я бы не прыйшоў, 
калі мой сябар у 

бядзе?

* глядзі 
«бэтмэн #36»

дзякуй богу... гэта 
быў нейкі кашмар. 
жудасны кашмар.

гэта джокер... ён 
даведаўся пра наш 
праект. над якім мы 
працавалі ўсе гэтыя 

месяцы.

ён расказаў ім усе 
гэтыя гісторыі, і яны ў 
іх вераць, а цяпер яны 
хочуць мяне забіць, 

бо я расказала ім 
праўду.

але ты тут. ты 
заўсёды быў тут і 
цяпер мы разам 

можам расквітацца з 
гэтым. трэба патэліць 

у паліцыю.

хех

...хехехехе
хехехе...

не... не, не, не...

ой, ну што такое, 
махрын... мы ж 

былі такімі добрымі 
сябрамі. я ўсё яшчэ 

памятаю, якой 
мілай ты была, калі 

я прыйшоў у 
аркхэм.*

*«бэтмэн: 
штогадовік 

#2»

...і потым, тым веча-
рам з віном, свячамі 
і, ох, такой прыгожай 
музыкай, ты паказала 

мне свой рукапіс.

мне было так сумна бачыць прагалы, 
якія ты не змагла запоўніць. я не мог 
не дапамагці. мабыць, я і хаваўся...

...але я не магу нічога з сабой 
зрабіць. мне проста падабаецца 
прымушаць людзей усміхацца.

хехехе...



усё, што 
мы зрабілі...

о, выдатная 
гісторыя, 
згодна?

не настолькі 
выдатная, як тая, 

дзе я сакрэтны ро-
бат. бііп бууп бііп.

але тым не 
менш добрая.

я з усіх моцаў 
дапамагаў вы-

думваць гісторыю, 
якую ты хацела.

і, чорт іх бяры, мне 
прыйшлося толькі 

заплаціць пары выдума-
ных бацькоў. напісаць пару 
дзяржаўных дакументаў. 
гэта зрабіла цябе такой 

шчаслівай.

якая была патрэбна 
табе. гідкую і жудасную 

гісторыю злодзея. за 
якую выдаўцы аддалі б 

шасцізначную суму.

...наво-
шта?

...з той жа прычы-
ны, што я наведаў 

усіх іх. ты ха-
цела ведаць, 

хто я. ты хацела 
праўды. схава-

ную сапраўдную 
праўду.

і вось ён 
я... кажу яе 

табе.

што 
гэта?

пяць куль у 
цыліндры. 

паколькі мы ся-
бры, я даю табе 

магчымасць 
выбраць.

чыя гісторыя, 
на тваю думаку, 
сапраўдная, той 
будзе жыць. так 

я сказаў у самым 
пачатку.

але ж... ні 
адна з іх не 

сапраўдная?

хммм... тады 
вось шостая. 

на ўсялякі 
выпадак.

хех.

я... я вы-
стралю ў 

цябе. не, я так не думаю... 
яны могуць уварвац-
ца ў любы момант, і 
мне трэба ісці. няма 
часу на выстралы.



куды ты 
пайшоў?

туды, куды заўсёды 
ўхаджу. у той куток 
задняй часткі тваёй 

галавы, дзе хаваецца 
ўсё горшае.

вось адкуль я 
на самой спра-
ве. вось у чым 

сапраўдная 
праўда.

хах. 
ці не.

мне больш пада-
баецца не думаць 
пра гэта пытанне 
так, быццам на 
яго патрэбны 

адказ.

эрык? 
эрык?!

амаль 
атрымалася...

о божа...

усяго... 
усяго адзін 
штуршок...

о божа 
мой...


