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«існуе таемны куток 
прыроды, які толькі 
пачаў нам адкры

вацца».

«цёмная, 
недаследаваная 

частка перыядыч
най табліцы».

«яна поўніцца новымі 
загадкавымі элементамі. 

матэр’яламі, якія знаходзяцца 
паза нашым разуменнем... да 
сённяшняга дня. дзіўных і ззя
ючых прамянёў перспектывы».

«гэтыя стыхіі жывуць толькі 
імгненне... выбліск атамнай 
рэакцыі ў глыбіні пад готэ

мам... і ў той жа час знікаюць».

«у гэты момант мы павінны 
зразумець... мы абавязаны 

зразумець... ці заслугоўваюць 
яны захаплення...»



«...ці страха?...»
Джэры Пауэрс, 

генеральны дырэктар 
Пауэрс інтрэрнэшнл».

божа мой... 
што гэта за 
чартаўня?

табе трэба маё 
прафесіянальнае 

меркаванне, 
эдмандс? хадзячая 
раніца панядзелка 

ў готэме.

а цяпер 
прыгніся і 

не перашка
джай!

не перашкаджаць яму? 
але камісар соер, калі 

мы не зробім...

не яму...



«...яму».

о, магу паспра
чацца, я ведаю, 
аб чым ты раз
важаеш.

так, ты.

ты лічыш, што сігналу 
трэба свяціць уверх, 
у неба. а не ўніз, на 
землю.

але, з іншага 
боку, чаму б і не, 
сапраўды? у апошні 
час здаецца, быц
цам увесь горад 
перакульнуўся 
з ног на галаву.

быццам смерць 
бэтмэна падвяла 
пад усім рысу. 
з тых часоў...

кхм. ты штосьці за
надта стаў ціхім. 

толькі не кажы, што 
зноў заглядзеўся 

на свой пупок.

у бэтмэна 
няма пупка.

як справы, 
джулія?

мы рэгістрыруем энэргію, 
бэтмэн. штосьці падобнае на 
жывое біяэлектрычнае поле. 
што б гэта ні было, яно раз

бурае маленькую кубу на 
востраве нэроўз.

калі казаць дакладней, 
відаць, яно штосьці 

шукае ў будынку банка 
і крэдытнага саюза на 

скрыжаванні 23й 
і праспекта. я 

ведаю.

і мы гатовыя. 
калі скажаш, 

бэтмэн.

зараз 
самы 
час. тады за справу. 

і памятай... ду
май як бэтмэн.

як бэтмэн. 
і ніяк не 
іначай.

як бэтмэн. як бэтмэн. 
як бэтмэн... добра, паехалі.

папершае. 
ты не падаеш.
ты парыш. парыш.

падругое, ты не 
забыў выключыць 
пліту. патрэцяе, гэта ўсё 

не мае значэння, бо 
ты  не джым гордан. 
не сёння. нікалі.

тут і цяпер...

ты...



ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
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Сяргей
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...бэтмэн.

СУПЕРЦЯЖ
ЧАСТКА ПЕРШАЯ

ты яшчэ звыкнешся.

такім чынам, 
вялікі энэрга
чалавек, што 
прывяло цябе 
ў маленькую 
кубу?!

зразумела, тут добрыя 
людзі, смачная ежа. 
тут жыве лепшы бейсбаліст 
за ўсю гісторыю готэма. 
доджэр валера. 
зорны кетчар.

дык навошта 
ты ту...

бэтмэн, ты 
ў парадку?!

унх... разважаць як 
бэтмэн... гэта больна. 
вельмі.

што б цябе, 
джым...



...аб чым ты 
толькі думаў?

стопстопстоп. 
кім вы хаціце, 

каб я стаў?

міс 
паўэрс, 

я...

завіце мяне 
джэры. будзь
це так ласкавы, 
камісар. проста 

зірніце на іх.

ну жа. 
зірніце.

ТРЫ МЕСЯЦЫ НАЗАД.

што вы 
бачыце?

копаў.

лепшых 
у выпускным класе. вось чаму 
я меркаваў, што вы запросіце 
мяне дапамагчы абраць адна

го з іх для праграмы.

вось, 
напрыклад, 

уільямс. цямлівы 
хлопец. лепшы ў 

класе...

так. і ён стаў бы 
куды больш раз
умным бэтмэнам, 

чым вы, джым.

дакладна. канешне, стаў 
бы. ці хуан. зірніце на яе. 
яна ледзьве не жыве ў 

вучастку.

так. і з яе выйшаў 
бы куды больш 
жорсткі бэтмэн, 

чым з вас.

чорт, ды з 
кожнага з іх 
атрымаўся 
б бэтмэн 

сімпатычней 
за вас  вось, 

што скажу.

але ні адзін з іх 
не змог бы стаць 

правільным 
бэтмэнам.

вы служылі ў марской пехоце, 
камісар. як і я. гэтыя дзеці, а 
яны ўсё яшчэ дзеці, ім там 

не выжыць.

што да іншых членаў рады 
дырэктароў, яны б аддалі пе
равагу бэтмэну маладзейша
му. бэтмэна з тварам свяжэй. 
нават нягледзячы на тое, што 
людзі ўсё роўна не ведаюць, 
хто пад маскай. але я? я веру, 

што ім павінны стаць вы.

прашу 
прабачэння, 

джэры, але... 
чаму?

таму што вы ведаеце 
горад лепш, чым хто 

іншы. з вас атрымаец
ца вуглаваты бэтмэн, 

гэта зразумела. але вы 
станеце лепшым бэт

мэнам. тым, дзякуючы 
каму я магла спаць 
спакойна, ведаючы, 
што гэты патрапаны, 

скалечаны горад... 
пад прыглядам.

слухайце, 
я ведаю  ідэя 

жудасная. бэтмэн, 
ён... жахлівая, моц

ная постаць. але 
гэта проста ілюзія. 
ён быў чалавекам, 

джым. падыходным 
чадавекам для 

таго часу.

а вы  
падыходны 

чалавек зараз. 
запэўніваю вас. 
што скажаце?

...

мне 
шкада...



«...але 
нічога не 
атрымаецца».

не працуе!
павінна. 

ён складаецца 
з энергіі. па
спрабуй яшчэ 

раз!

ну жа, 
запускайся! бог 
любіць лічыць 

да трох...

нічога, 
д’ябал!

быць не можа! эмі 
павінен хаця бы 
аглушыць яго...

калі толькі 
крыніца не 

знаходзіцца 
паза зонай 

дзеяння.

унх! наколькі 
далёка, дэрыл? 

дзе?!

ён... ён павінен быць 
блізка. я б сказаў... 

у межах паўмілі, каб 
пазбегнуць пераш

код.

паў мілі...

пачакайка...

бэтмэн, што б ты ні 
задумаў, зрабі гэта 
хутчэй! ён зараджае 
машыну, ператвара

ючы яе ў бомбу!

паслухайце. калі 
крыніца дзесьці 
блізка, значыць, 
ім хтосьці кіруе!

ён праецыруе 
сваё ўласнае 

біяэлектрычнае 
поле.

бэтмэн, 
бягі, хутка!

не!

няўжо вы 
ня бачыце!

гэта ня 
монстар...



«...гэта 
проста 
вялікі 
падман».

ты жартуеш, так? 
першае красавіка 
наступіла ўлетку?  

вельмі смешна.

смеш
на? калі 
б толькі 

гэта.

джым, 
ну ты ж не 
сур’ёзна.

ага. 
проста 
кажу.

кажаш што? божа, ды ты наогул бачыў 
гэтага іх «бэтмэна»? і ты што, палезеш у гэту 

жалязяку? ты паліцэйскі, джым. ты  гэта 
трэнч, да мозга касцей. а я не думаю, што 

дзесьці шыюць трохмятровыя трэнчы.

акрамя таго, ты 
ж паліш. бэтмэн 
не можа паліць.

і колькі табе 
там, шэсць

дзесят?

мне 
сорак шэсць, 

харв.
а, ну 

прабач. 
але ўсё 

ж.

я ведаю.

джым.

эхх...

а ты ніколі не 
задумваўся? не было 
б эфектыўней, калі б 
ён працаваў у межах 
закона, замест пару

шэння іх?

калі б бэтмэн 
паказваў людзям, 
што сістэма можа 

працаваць, што 
яна можа дапама

гаць людзям?

не. не, не задумваўся. слу
хай, я ведаю, што кіраванне 

схібіла пад час апошняга на
падзення джокера, асабліва 

на нэроўз, але не дазваляй ёй 
заманіць сябе ў гэтае глуп
ства з кадэтамі. я ведаю, ты 
іх абараняеш, але яны здоль

ныя рабяты. кажу табе...

няма настрою сёння 
хавацца, а, бэтс?

а, прабачце, проста 
паказваў рабятам.

не ведаў, 
што ты ама
тар ракавах 
ледзяшоў, 

уільямс.

ды не, 
лейтэнант булак. 

я проста прыйшоў 
паразмаўляць з сы

нам па відэачату. сён
ня яму адзінаццаць 

месяцаў.

потым ні ў 
якім разе не 
засне, але 
ён жа мая 
кравінка.

сімпатычны. 
наперад. не 
звяртай на 
нас увагі.

дайка 
сюды.

ты ведаеш, 
што прыйдзецца 
зрабіць карэкцыю 

зрока, так жа?

«вочы, 
як яны 
працуюць?»



я займуся. што 
мы шукаем?

унх! 
кагосьці, 
хто зараз 
абкрадае 
кватэру!

я не разумею, 
калі...

монстар  толькі 
працяг кантрэтнага 
злодзея. а што мы 

пра іх ведаем?

яны грамілі 
банк.

але большую 
частку грошаў ад
туль можна адса
чыць. дык якая іх 
сапраўдная мэта?

самая буйная 
схованка ў ма
ленькай кубе...

...прына
лежыць 

яе самаму 
вядомаму 
жыхару...

доджэру 
валера.

ха. толькі 
зірніце. бэтмэн 
робіць замах і 
адпраўляе мяч 

у неба!

дзіўна, такое пачуц
цё, што крыніца энэргіі 

знаходзіцца ўнутры 
рабаўніка. мы ведаем 
яго асобу. яго імя...

хараство хараство. 
так, яго сапраўды 
так завуць. я до

бра яго ведаю. адзін 
з заснавальнікаў 

кубінскай філіі сумна 
вядомай шаптальнай 

банды.

пры далучэнні банда пры
мушае сваіх чальцоў насіць 

жалезныя маскі напраця
гу года, каб даказаць сваю 

адданасць. хараство настаяў 
на тым, каб насіць сваю тры. 
адсюль і шнары. забойства, 

вымагальніцтва...

...але ў пер
шую чаргу ён 

крадун.

доджэр  старой шко
лы. не ўлічваючы наяўных 

і каштоўнасцяў, у яго 
сховішчы, пэўна, міліёны. 
ён адданы свайму раё

ну, але ён не дурань. сам 
брус уэйн усталёўваў яму 
сігналізацыю. гэта проста 

непадступнае месца.

бэтмэн!

трывога зараз 
сігналіць на поўную 

моц. але ніхто не 
заўважае. уж да

кладна не з усім гэ
тым бардаком, што 

адбываецца..

аргх!

бэтмэн! 
бэтмэн, ты 

там?!

«не магу яго 
знайсці...»



я гляджу
 на гэтую 

штуковіну, 
але я проста не 
бачу бэтмэна. касцюм 

з нанавуглерода. у 
паўэрс мы ўвесь час 

распрацоўваем новыя 
элементы і злучэнні. 

бронік імі нашпігаваны. 
гэта перадавая 

тэхналогія.

мабыць, і так, 
але я ўсё роўна 
не магу гэтага 

ўявіць. выглядае 
як... трус. этакі 
робамыштрус?

на вас ён 
налезе.

джым, гэта джулія пэры. 
яна будзе тваім тактыкам, 
калі ты прымеш прапанову. 
яе настойліва рэкамендаваў 

люцыюс фокс і ўэйн 
інтрэрпрайзіс, але яна не была 
звязана з арыгінальным бэт
мэнам, што, як нам здалося, 

вельмі дарэчы.

пачакайцека, 
вам што, не па
дабаецца колер 

касцюма? і калі мы ўжо ўсе тут. 
гэта дэрыл гуцьерэз, 

уладальнік гранта краўна 
для юных геніяў. па боль
шай частцы менавіта ён 

займаўся дызайнам 
касцюма.

калі справа ў 
колеры, мы 
можам яго 

змяніць. 
бачыце?

...

ты, пэўна, 
жартуеш.

дайка 
зірнуць.

што? ды гэта про
ста мае умоўныя 

пазначэнні.

чаму б проста не 
шлёпнуць па ім 
сімбал, і справа 

скончана...

..таму, што гэта 
ўсё не бэтмэн, 

джэры.

не, джым, не 
бэтмэн. але 

калі ты хочаш 
стаць часткай 

гэтага...



«...табе прыйдзец
ца паспрабаваць з 
гэтым звыкнуцца».

ха! патрапіў! 
час далучыц
ца да астатніх 

фальшывых 
ідалаў!

фаль
шывым 
ідалам?

ва ўсялякім 
выпадку, ён спрабуе 

рабіць дабро. паглядзі 
на сябе... ганебнішча. 

кхе... чалавечы 
эквівалент нуля. пу

стое месца.

ха. а я та 
збіраўся цябе 
адпусціць...

ну і дзе твой ге
рой цяпер, а? тая 

штука звонку? гэта 
проста жалязяка з 

вагеньчыкамі.

яна нават не па
добна на бэтмэна. 

ні капя...

а цяпер...

...так 
лепш?

вялікі 
дзякуй.... 
бэтмэн.

часам трэба 
проста выйсці на 
вуліцы і пачаць 

патруль.

«табе гэта па сілах, 
джым? ты зможаш пры
няць гэта і паспрабаваць 
у яго паверыць? у гэтага 

бэтмэна?»



«лічу, што так».

«выдатна. тады слухай 
уважліва, бо гэта самая 

важная частка...»

«тое, чым мы займаемся,  
гэта небяспечны і невядомы 

шлях».

«ты станеш но
вым бэтмэнам, калі 

зладзіш, джым».

«ты больш не будзеш 
паліцэйскім, ты будзеш 

працаваць з імі. а такса
ма з уладамі і людзьмі. 
ты будзеш бэтмэнам які 
працуе па сістэме пад

трымак і проціваг».

«ты будзеш лепшым 
бэтмэнам, лепшым 

для гэтага горада, у 
гэты момант».

«чымсьці 
ўзрушаючым».

«грамадства не будзе ве
даць хто ты насмой справе, 
але тыя, каму гэта неабход

на  будуць».

«табе 
прыйдзецца 

трэніравацца, 
паляпшаць 

сябе».

«і ты будзеш жыць 
у кватэры ў нашым 

галоўным комплексе. 
яна будзе тваім до

мам, тваёй «пячорай»».

«ну, 
джым гордан... 
што скажаш?»

хех.

Відаць, ім прыйдзецца 
пачаць шыць такія рэчы.

- Харв

«скажу...»

якога чорта 
мы нарабілі?



ДАЛЕЙ: ГОТЭМ У РУІНАХ!

...брус 
уэйн?




