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Усе вяршкі 
грамадства 

Цэнтрал-Сіці ў 
адным месцы!

Мне трэба 
было апрануць 

гальштук.

Я не 
лічу, што 

хто-небудзь 
заўважыць, 

Бары.

Ты 
маеш рацыю… 

Гэты тэхналагічны 
сімпозіўм про-
ста цудоўны! 

Відавочна, такое 
спатканне мне па-

дабаецца!

Дык гэта 
спаткан-

не?

Во. Хіба я 
не… эм… я 
меркаваў…

Я 
проста жартую!  
Для цябе гэта 
быў вялікі крок 

уперад…...Табе 
спатрэбілася 

толькі 
два гады, 
каб мяне 

запрасіць.
Я проста 

метадычны, 
Пэці.

Нічога ня 
маю супраць. 

Метадыч-
насць мяне 
заводзіць.

няўжо я сказа-
ла гэта ўслых?

Гэй…

Глядзі…

Гэта толькі 
манарэйка.

“Зялёная высокахуткасная 
манарэйка”… якая працуе на 
энергіі, якая аднаўляецца.

На энергіі, 
якая тэарэтычна 

аднаўляецца.

Калі яны жадаюць 
вырашыць праблему з 

транспартам, чаму б не 
дабудаваць аўтастраду 

ў цэнтры горада?



Будаванне гэтага монстра 
зробіць усё толькі горай…

Прабачце, я 
Дарвін Элі...

Доктар Эліас! 
Якая пашана!

Я рады… 
Гэты праект 
– маё заха-

пленне.

Гэта справядліва. і чым 
жа дрэнна павелічэнне 

колькасці дарог?

Вы чулі пра закон 
перагружвання?

Мне па-
дабаецца 
гальштук.

Будаванне большай колькасці 
аўтастрад не паменшыць руху – 

усё будзе наадварот: павялічыцца 
колькасць аўтамабілістаў, што 

прывядзе да больш 
інтэнсіўнага руху.

Тады, магчы-
ма, нам трэба 

знесці іх.

Правільна! У Сеуле, у 
Паўднёвай Карэі разбурылі 
надземныя аўтастрады, 
што прывяло да амала-

джэння мясцовасці і 
скарачэння руху...

Дабранач, 
дзетка…

Час спаць.

Усе на 
падлогу!

Бары?



Мяне завуць 
Бары Ален.

Для ўсяго света 
я самы хуткі чалавек.

ТРАПІЎШЫ ПАД УДАР МАЛАНКІ І 

ПАДПАЎШЫ ПАД УПЛЫЎ ХІМІКАТАЎ, 

ПАЛІЦЭЙСКІ КРЫМІНАЛІСТ БАРЫ АЛЕН 

ПЕРАТВАРЫЎСЯ Ў САМАГА ХУТКАГА 

ЧАЛАВЕКА НА СВЕЦЕ. ЁН ВЫКАРЫСТОЎВАЕ 

ЭНЕРГЕТЫЧНАЕ ПОЛЕ СПІДФОРС ДЛЯ ДА-

СЯГНЕННЯ СПРАВЯДЛІВАСЦІ І АБАРОНЫ І 

СЛУЖЫЦЬ СВЕТУ ЯК…



Ты 
дастаў?

Я?! 
Лайно.

Ага! 
Пайшлі. 45 і 57, 
спыніце яго!

Божа, 
проста 

спыніце яго

Чым 
гэта?

Давай, 
давай, 
давай!

Чаго равеш? 
Мы ж побач.

Гэй! Выяві 
павагу...

Хопіць балба-
таць. Уцякай!

Вой!

33… 
вару-
шыся!

Ну, хлопцы, 
вы робіце ўсё 

вельмі…

...лёгкім.



Гэта…

…будзе…

...балюча.

Вугкхххх…  Трэ-
ба запомніць: не 
выкарыстоўваць 
больш гэту ча-
стату вібрацый.

Флэш! Ай-
рыс Уэст 

– рэпарцёр 
“Цэнтрал-Сіці 
Сіцізэн”? Ты ў 

парадку?

Ага…

Усё па 
плане.



Трымайце, 
доктар. З ім 
звярталіся 
вельмі аку-

ратна…

Партатыўны 
перакада-

вальнік генома.

Дзякуй табе, Флэш. 
Для мяне пашана 

нарэшце сустрэцца 
з табой.

Узаемна. Я… 
ваш вялікі 
прыхільнік.

Калі я штосьці 
магу для цябе 

зрабіць…

Папрашу 
без хістанняў. 

Поспехаў.

Ну, давай, 
бяры…

Вось ты 
дзе!

Прабач. Я 
напэўна згубіў 
свой тэлефон 
ва ўсёй гэтай 

мітусні.

Дзякуй, герой. Але 
прыйшоў час брац-

ца за працу…
Працу?

Бяры 
свой набор 

крыміналіста. У 
нас ёсць цела.

Палюбуйцеся на гэта… 
Малютка Пэці Співот 

вырашыла зняць свой 
лабараторны халат і 

запэцкаць ручкі дзеля 
разнастайнасці.

Таксама радая 
цябе бачыць, 

Тоні. Што зда-
рылася?

Здарыўся 
Флэш. Ён кінуў 

яго ў акно.

Памёр ад 
сутыкнен-

ня?

Зараз да-
ведаемся…

Мануэль?!

А? Жадаеш 
сказаць…

«...што ве-
даеш гэтага 

хлопца?»
Казаў я 

табе, што 
гэта дрэнная 

ідэя.

Аніразу, 
Бары. Гэта 
дзяўчынка 

таго кашта-
вала.

Цябе ж збіла ўся 
каманда па рэгбі.

Прынамсі, я 
выцягнуў цябе 

з інтэрната 
падыхаць 

свежым паве-
трам.

Дык вось, 
чым мы 

займаем-
ся.

А я лічыў, што 
ўцякаем ад 

раз’юшанага 
натоўпу…

...замест 
таго, каб 

рыхтавацца да 
заўтрашняга 

значнага 
інтэрв’ю.

Усё роўна. Ты 
ведаеш, у чым 
твая праблема?

Ты яшчэ не 
сустрэў тую, 
дзеля якой ня 
грэх і бітым 

быць.



Мне сапраўды 
шкада твайго 

сябра.

Вы былі 
блізкія?

Некалі.

Бары!

Гэта праўда, што 
Флэш мае дачыненне да 

смерці падазронага?

Хто 
табе гэта 
сказаў, 
Айрыс?

Дык гэта 
праўда? 

Гэта 
бомба.

Прычыну смерці яшчэ ня 
выявілі, але не падобна, 

каб...

Я жадаю высу-
нуцца ўперад з 
гэтай гісторыяй. 

Абяцаеш, што 
патэлефануеш 
мне, калі даве-
даешся? У цябе 

ж яшчэ застаўся 
мой нумар, 

праўда?

Лічу, 
так.

А ведаеш, я 
сама патэле-
фаную табе 

ўвечары.

Эм, Бары… 
Сінгх жа-

дае, каб мы 
вярнуліся на 

ўчастак.

Ты лепшы. 
За мной 
паслуга.

А яна вельмі 
настойлівая, 

так?

Алеееннн!
Дзе, чорт 

дзяры, мая 
справазда-

ча?!

Яна была патрэбна 
мне яшчэ ўчора!

Таму вы не знайшлі 
нічога лепшага, як 
стаяць побач мяне 
і раўці над вухам?

Займайся 
сваёй спра-

вай, Форэст…

Вось яна, 
дырэктар Сінгх.

Хто-небудзь, 
скажыце мне, што ў нас 

на руках няма забой-
ства, віноўнікам якога 

з’яўляецца Флэш!

Капітан 
Фрай. Зноў 

ляман-
ты.

Не, сэр. 
Здаецца, 

наш падаз-
роны памёр 
ад чагосьці 

іншага.

Лепей бы ты быў 
упэўнены, таму што 

нам менш за ўсё 
трэба, каб гэта 
трапіла ў прэсу.

Ніякіх уце-
чак. Мяне не 
хвалюе, калі 
цябе нават 
паміраючая 
бабка запы-

тае…

Кожны, хто прабал-
батаецца, выляціць з 
майго дэпартамента.

Не турбуйцеся, 
капітан. Ніхто 

ня згубіць 
сваю працу…



...толькі не 
з-за нейкага 

трупа.

Што ты там рабіў, 
Мануэль?

Гэта не твая 
віна.

Ён быў у 
норме… а 
потым не.

Я магу па-
казаць табе 

запісы з камер 
відэаназірання, 
калі пажадаеш.

Не, 
ня трэба.

Што б яго ні 
забіла, гэта ня 
мае ніякага да-

чынення да 
перакадавальніка 

генома. Я магу 
яго пазычыць?

Канешне.

Усё, што 
здары-
лася…
...нібы 

з’яўляецца 
для цябе 
чымсьці 

асабістым.

Так і 
ёсць.

“і я павінен да-
ведацца, што 
здарылася.”

Хмммммм…

Патрэбны ўзор  ДНК 
з лабараторыі для 

параўнання…

Так і ведаў. Яго  ДНК 
змянілі. Але як?

Прабач, Айрыс… 
але ня зараз.

Хто гэта зрабіў з 
табой, Мануэль?

і чаму ты звязаўся 
з гэтымі хлопцамі?

*Я ведаю, што 
ты дома. Ты 

не адказваеш, 
таму я пры-
еду. Прабач. 

Апошні тэрмін 
і неабходны 

матэрыял.

Перакадавальнік 
павінен быў 

перапісаць тваю ДНК.
Але 

навошта? 
У гэтым 

няма ніякага 
сэнсу…



Я ведаў, што 
знайду цябе ў 

пятніцу ўвечары 
дома.

Некато-
рыя рэчы 

заста-
юцца 

былымі.

Мануэль, 
як..?

Паслухай, у 
мяне няма 

часу…

...тлума-
чыць.

Паспрабуй не 
адставаць, як 

раней…

Гэта 
каштуе 
таго, 

каб быць 
бітым?

Як бы я жадаў, 
каб гэтым усё 
абмежавалася.

Цэль рухаец-
ца. Рухаецца на 

паўночны ўсход.

Прынамсі скажы, 
што гэта не з-за 

жанчыны.

Бачу, ты 
ўсё яшчэ 

адзін.

Стаяць!

Сур’ёзна: колькі 
раз’юшаных 

мужыкоў гоніцца 
за намі?!

Табе лепей 
ня ведаць.

Мануэль, 
што ад-
бываец-

ца?

Ты ж павінен 
ведаць…



...мы заўсёды 
ўцякаем ад 

чаго-небудзь.

Ён напалову 
мае рацыю.

Мая маці сказала мне 
аднойчы: “Жыццё – 
гэта лакаматыў…”

“Калі ты ня 
рухаешся, зна-
чыць ты памёр.”

“Але прыходзіць час, 
калі трэба спыніцца 
ўцякаць ад чаго-
небудзь…”

“і пачаць 
бегчы 
насустрач 
чамусьці.”

“Што чакае нас 
наперадзе?”

Бары?!

“і пра-
цягваць 
рухацца.”

“Нават калі твой 
шлях не асветлены..”

“Павер у 
тое, што 
знойдзеш 
свой шлях.”

Але ў Мануэля гэта ніколі 
не атрымлівалася.

Ён заўсёды жадаў быць 
наперадзе сваіх памылак.

Ён быў такі заняты, уцякаючы ад 
прывідаў, што не заўважыў сяброў, 
якія засталіся ў мінулым.

Такіх як я.

Але справа ў тым… 
што, як бы хутка ці як 
бы далёка ты не ўцёк…

Нельга ўцякаць…



…ад самога сябе.


