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Вы рызыкоўны 
чалавек?

Дык вось 
я – не.

Няўжо толькі 
ў першую 
пятніцу кож-
нага месяца.

У гэты дзень Харві... лейтэнант Булак... 
уладкоўвае ў сябе дома гульнявы 
вечар для кадэтаў.

Гульня, у якую мы згуляем, 
– асабістае выкрыццё Харві. 
Ён з пачуццём называе яе 
«ДПГС». «Дэтэктыўны 
Покер у Готэмскім Стылі».

Яна падобна на покер, але з 
адным маленькім адрозненнем.

У гульню неабходна 
гуляць агрэсіўна. 
Насколькі хутка, 
наколькі гэта магчыма.

Харві хоча, каб кадэ-
ты навучыліся прымаць 
рашэнні. Дзейнічаць. Ісці 
на абдуманы рызык.

А галоўная фішка 
гульні – гэта тое, што 
на стале ўвесь час 
прысутнічае карта-
загадка.

Готэмская 
карта.

Яна проста ціха 
ляжыць бокам уніз.

І чакае 
свайго часу...



...каб змяніць 
гульну.

=Унх=
Гэта ж я! 
Прашу... 
Хопіць!

Бескарысна! Блум памясціў у касцюм 
перадатчык! Напэўна, ён зрабіў гэта 

яшчэ на прэзентацыі! Касцюм спрабуе 
супраціўляцца, але праз некалькі секунд 
будзе перапраграміраван... Ты павінен...

Малец! =Агх=
Малец, я твой 

паплечнік! Адпусці 
мяне!

Ты яго чуў... 
Адпусці яго.

Выдатна, з агню 
ды ў...



...прысак?

Шрубалёты 
тэлеканалаў. 
Напэўна, яны 
цягнуліся за табой 
дзеля рэпартажу.

О не.

Памашы ў камеру, 
пакуль не ператварыўся 
ў бэт-крэшыва.

Не стань 
бэт-крэшывам.

Маліся, каб у іх быў 
добры падрадчык...

Ну жа! 
Трымайся! 
Трымайся!



=Охх=
Дзякуй 
богу.

Ну а ця-
пер маліся 
аб мяккім 
прызямленні.

Блуму падабаюцца 
кветачкі, так? 
Гатоў спрачацца, 
гэтыя скрыні напоўненыя 
мяккімі квета...

Добра, 
хопіць.

Час прыйшоў. 
Гуляй агрэсіўна, ці 
ты труп. Рабі ход.



Ты жа Бэтмэн.
Не падвядзі свой 
плашч. Час.

Што будзеш 
выкарыстоўваць? 
Стэлс? Не. На 
касцюм ён не 
падзейнічае. 
Думай!

Малекулярны клей на 
тваіх пальцах... дацягніся 
да наплечнікаў. Няхай ён 
пакрые ракетніцы...

Прыйшоў час 
гуляць бруд-
на. Гармата на 
максімальны 
зарад...

Страляй 
у ногу.

Ты мяне 
чуў.

Цяпер будзем 
спадзявацца, 
што ён пусціць 
ракеты, пакуль 
знерухомлены.

Толькі 
не пазірай. 
Не пазірай.



Прабач 
мяне, 

малец.

О, і гэта пасля ўсяго, 
праз што вы разам 

прайшлі...



«...вось гэта 
бессардэчнасць, Джым».

Відаць, у цябе 
ў зубах захрасла 

птушка, містар Уайт.

Вшаго толькі 
маленькі ка-

валшак.

Скураная 
птушанятка цур 
мая, хлопцы. Як 

раз майго памеру.



=Фуф
Фуф=

Малайчына, 
хлопчык.

Але тут у нас... 
установа... перамагае 

заўсёды.

«Такая кароткая 
кар’ера...»



Унх! ...скончылася яшчэ 
да таго, як ты змог 

праявіць сябе.

Я ведаю, што ты, пэўна, 
мяркуеш, ці паўплываў ты 

хоць на што-небудзь. Ці 
мела тое, што ты зрабіў, 

значэнне хоць для кагосьці.

Што ж, мела. І вялікае 
значэнне. Для мяне. 

Гэта ўсё стала магчы-
мым дзякуючы табе.

Калі б ты 
толькі ведаў, чаму 

супрацьстаіш.

Што схавана 
ў мяне? Якія 
перамены...

Я так хачу пакінуць 
цябе ў жывых, каб ты 
ўбачыў... Што будзе 

далей... Як увесь горад 
будзе ўзрошчаны 

па-новаму. З новага 
насення.



=Кха=
Ты маеш 

на ўвазе... тое 
насенне?

Пахне смажаным, 
ты так не лічыш, 

Блум?

Штосьці падсмажылася? Мы ўсе ведаем, што тваё 
насенне складаецца з радыяктыўных ядраў, якія 
пакрытыя электрамагнітнай абалонкай. Вось я і 

падумаў, што зарад майго касцюма выклікае ў іх 
перагрузку. Відаць, што гэта спрацавала, 

ці ты ня згодны?

Таму флаг табе ў рукі. І ведаеш 
чаму? Ахвяраваць сабой, каб выка-
наць свой абавязак, заўсёды было 

часткай маёй працы.

Але я хаця б памру, ведаючы, 
што прадухіліў узрошчванне таго, 
што б ты там ні планаваў вырошч-

ваць у маім горадзе.

Так што наперад. 
Пакажы, на што 

ты здольны.



Што... што 
такое...

...блакіратар?

Дзякуй, 
малец...



«...Ты самы лепшы 
паплечнік». =Фух!=

О, вы толькі 
паглядзіце...

...Гэта ж Чорны Робін. 
Ха, як міла, хлопчык. 
Давай з ім пакончым.

Я... я не прасіў...

Калі табе не патрэбна да-
памога, не выкарыстоўвай 

кампутар у Цэнтры для 
сваіх пошукаў.

«Мы гатовы 
прыйсці на 
дапамогу...»



...калі ты будзеш 
гатовы, каб мы цябе 

забралі, Бэтмэн?

Ды хоць 
зараз.

Але 
пачакайце-ка.

Вось цяпер 
я гатовы.

«Лічыш сябе 
непаражальным?»



Аб чым ты наогул, 
чорт бяры, думаў, 

Дзюк? Ні аб чым, добра. 
ні аб чым. Про-

ста пакіньце мяне, 
містар Уэйн. Калі 

ласка.

Не. Я не пакіну цябе аднаго. Ты ўжо 
некалькі месяцаў са мной як быццам 

на нажах. На маю думку, я толькі што 
выратаваў цябе ад вельмі небяспечных 

людзей. Скажы мне хаця б, з-за чаго 
ты так са мной?

Ні з-за чаго...

Што?
Што гэта?

Дэрыл:
-Дзюк, ёсць навіны 
пра тваіх бацькоў.

Дзюк, пагавары 
са мной. Паслухай, 
што б там ні было, 
усё будзе добра.



Проста я... 
Мае бацькі. Я толькі 
што зразумеў, што 

яны...

Я ведаю, 
што з імі ўсё 

будзе ў парадку.

Хочаш ведаць, 
чаму я так з табой, 

Брус? Так?

Як ты мяне 
знайшоў, Брус?

Я ж сказаў табе. Зерне згубілася. 
Калі я паглядзеў гісторыю пошукавых 

запытаў на кампутары, за якім 
ты сядзеў у Цэнтры, я знайшоў...

Ты «знайшоў». Ты прыйшоў да высновы. 
Ты разабраўся, як адрамантаваць кандыцыянер 

у Цэнтры. Ты здагадаўся, як ператварыць 
жудаснае мястэчка ў дзіцячую пляцоўку.

Ты бачыш сутнасць 
рэчаў, Брус. Ты раз-
гадваеш загадкі! Ты, 
чорт бяры, лепшы 

ў гэтым!

Ты лепш за ўсіх, і тым не 
менш не заўважаеш таго, 

што прама ў цябе пад 
носам.

Ды аб чым, лясун 
цябе дзяры, ты 

гаворыш?



Я кажу пра адмаўленне. 
Я кажу пра эгаізм.

Эгаізм?

Адзінае месца, куды 
ты не заглядваеш. Толькі не 

на самой справе. Таму што про-
ста не хочаш! Ты хочаш быць 
вольным ад гэтага! Ты хочаш 

быць гэткім хлопцам!

Але хто заўгодна можа быць 
тым, кім ты з’яўляешся зараз! Але 
тым, кім ты быў, тым хлопцам, 
мог быць толькі ты! Ты натхняў 
нас, Брус. На тое, каб быць лепш, 
чым мы наогул можам быць. А не 

проста... дастаткова добрымі.

А я? Мае бацькі? Мы 
ўсе паверылі гэтаму. 
Сур’ёзна паверылі.

Не ўяўляю, аб 
чым ты, але цягнік 

набліжа...

Не! Паглядзі 
на сваё жыццё! На ўсе 
гэтыя цямныя плямы! 
Прыглядзіся ў цені!

Нам трэба 
ўходзіць, Дзюк! Мы 
можам пагаварыць 

на плат...

Глядзі! Падарожжа, 
што ты зрабіў юнаком! Уся тая 

пустая прастора! Што яно нагад-
вае па форме, Брус? 

Глядзі ж, чорт! 
Што ты бачыш?!

Дзюк...

Стой. Глядзі. Што 
ты бачыш?!



Проста... 
Проста трымайся 
ад мяне падалей, 
Брус. Мне шкада. 
Трымайся далей!

«Што 
ты бачыш?»



Джым, колькі 
пальцаў?

У цябе ёсць 
пальцы?

Ну добра.

Зірні туды. Паглядзім, 
ці не дапамож табе 

гэта прачнуцца.

Гэта ўсё ў твой 
гонар, Джым.

Ты зрабіў гэта. Яны веда-
юць, што ты гэта зрабіў, 

і цяпер усё скончана. 
Можаш адпачываць.

Мы гэта 
зрабілі.

Я сур’ёзна. Дзякуй вам 
абодвум. Джулія, Дэрыл. 

Гэта... Усё гэта. Я ўсё яшчэ 
не ўпэўнены, што так яно і 
павінна быць. Але сёння... 
Мы прынялі правільнае 

рашэнне. За мной даўжок.

Ну а цяпер, 
куды там Бэтмэн 

накіроўваецца 
ў адпачынак?

У бруд.

Я ж маю 
рацыю?



Не так ужо і далёка ад праўды. 
Але з табой скончана, Блум. Дык 
чаму б табе не распавесці, што ты 

там планаваў, каб мы маглі на-
рэшце зрэзаць засохлае лісце.

Але Джым, з чаго 
ты вырашыў, што я 
не планаваў нешта 

наконт гэтага?

Ой, ды 
што ты...

Пачакай-ка. Навошта я 
наогул размаўляю з нейкім 
рамонкам? Давай-ка лепш 

паглядзім, хто ж ты на 
самой справе...

ААА! Прывітулькі.



Джым! 
Што ты...

Што за...

У тым та і ёсць увесь сэнс 
гульні ў ДПГС у Харві...

Карта, якая ляжыць 
асноўным бокам уніз. 
Готэмская карта. 
І на ёй таймер.

Зваротны адлік падуладны волі 
выпадку. Таму ніколі не ведаеш, 
калі карта перавернецца. Гульня 
можа скончыцца, а карта так і 
застанецца ляжаць.

Але калі таймер прагучыць, 
трэба будзе раскрыць карту, і 
тады ўсе выйграныя грошы за 
ўсю ноч, усё вернецца на стол.

А зараз у цябе 
ў гульне толькі 
адна рука.

І ўсё мяняецца 
з моманту рас-
крыцця карты.



Дык 
перавярні яе. 
Паглядзі, 
што там, ну?

...

Не. Не 
можа быць

З аднаго боку, гэта 
можа быць штосьці 
дрэнная. І гэта 
знішчыць усё, 
што ты пабудаваў.

Скажы 
гэта.

І гэта зменіць 
тваю ноч...

...у кашмар.

З іншага боку... 
гэта можа стаць 
выратаваннем.

Наогул, 
Готэмская карта...

Я...

Я Бэтм...

Прашу 
прабачэння...

...вы не супраць, 
калі я прысяду?

Не, канешне, 
не. Прабачце. 

Я  проста...

Хацелі пабыць 
у адзіноце? Разумею. 
Я пару разоў бачыў 

вас тут.



...гэтая карта можа 
аказацца тваім лепшым 
сябрам на доўгі час.

Так. Са мной тут 
недалёка здарыўся 
няшчасны выпадак.

Ха. 
Цікава...

...са мной 
таксама.






