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А гэта ўжо 
цікава.

У вас тры 
секунды, каб 

адпусціць 
яго.

Я так не...

...лічуууу?!

Адзін.

Унггххх! Ууумф!

Два…



Я не прашу 
двойчы.

Ваў. Было хутка. 
Але нават з такой 

хуткасцю ты ня мо-
жаш быць паўсюль.

Затое

мы 
можам.

Таму 
слухай...

Ты ведаеш 
таго ідыёта, 

які ўтапіўся…?
У нас яго 
сяброўка.

Айрыс 
Уэст?

Так. і калі 
табе так 

падабаецца 
лічыць…

Стой спакой-
на і лічы да 

тысячы.

і рабі гэта 
павольна, 
чырвоны. Калі мы 

сыдзем, табе 
патэлефану-

юць.

і мілка 
застанецца 

жывая.

і яшчэ вось што. 
Забудзься пра 
нас. Мануэль 

Лаго больш не 
заслугоўвае 
тваёй увагі.

Кінь яго ў 
натоўпе.

*У мінулым нумары бары 
імітаваў сваё ўтапленне, 
каб пераўтварыцца пад 

вадой у флеша.



Алё! Хто 
гэта?

Гэта Флэш. 
Дзе ты?

На куце 
дзявятай і…

ПРАДСТАЎЛЯЕ:

…дваццаць 
трэцяй 
авеню.

Яны цябе 
не пакрыў

дзілі?

Не. Але было б люба 
з іх боку спыніць фур-

гон, перш чым выкінуць 
мяне. Але я ў парадку.

Рады, 
што ты 
ў па-

радку.

Будзьце ас-
цярожнай, 
міс Уэст…

Трапіўшы пад удар маланкі і падпаўшы пад 
уплыў хімікатаў, паліцэйскі крыміналіст Бары 
Ален ператварыўся ў самага хуткага чалаве-
ка на Зямлі. Ён выкарыстоўвае энергетычнае 
поле Спідфорс для дасягнення справядлівасці 
і абароны і служыць свету як Флэш!

Флэш
разважаць хутка

«...мне трэба 
пабачыць 

сябра».

Не, я не 
жартую.

Я жадаю, 
каб ты па 
ёй прабег.

Я шаную вашу 
дапамогу, доктар 

Эліас, але гэта 
глупства.

Прагрэсіўная навука 
заўсёды балансуе 
на мяжы абсурду.

Гэта як быць у 
дзвух месцах 

адначасна.

Павер мне, Флэш, я 
знайду, як зрабіць 
цябе больш хуткім.

Так ці інакш.

Спадзяюся, ты 
запоўніў гаран-

тыйны талон.

Таму што гэта ня 
нейкая “касмічная” 
бегавая дарожка…

...ад яе заста-
нуцца толькі…



...запчас
ткі. Казаў 

жа вам.

Трох секунд 
было больш 
чым дастат-

кова.

Мяркуючы па атры-
маных даных, тваё 

цела падключаецца 
да нейкай “крыніцы 

энергіі”.

Я назы-
ваю гэта 

“Спідфорс”.

Тваё цела ўжо можа 
рухацца з такой хут-

касцю, якую нашы 
апараты ня могуць 

зафіксаваць.

Значыць, вы 
ня можаце 
паскорыць 

мяне?

Так і не. Паглядзі 
на скан свайго 

мозгу.

Калі тваё цела на мяжы 
сваіх магчымасцяў, розум 

выкарыстоўвае толькі част-
ку энергіі Спідфорса!

Я разважаю 
недастаткова 

хутка?

Так…

«табе трэба навучыць свой 
мозг падключацца да 

Спідфорса».

«Чуў калінебудзь 
пра ўспрыманне 

дадатковага 
рэжыму?» «Гэта нейранавука, якая займаец-

ца пашырэннем меж магчымасцяў 
успрымання мозгу чалавека».

«Выкарыстоўваючы Спідфорс, ты мо-
жаш ліквідаваць натуральную абмежа-
ванасць інфармацыі, якую атрымліваеш. 
Гэта абмежаванасць з’яўляецца ў выніку 

абмежаванняў у фізіялогіі людзей».

«Спазнай успрыманне дадатковага 
рэжыму, і для цябе ня будзе нічога 

немагчымага».

«Табе трэба даведацца, 
як запусціць гэты працэс».

Ага, выдатная 
тэорыя, док.

Пытанне на мільён 
долараў: як…

Бары? Ты 
размаўляеш 
сам з сабой?

Пэці? Эм, 
не… але ж 
так. Нак-

шталт гэта-
га. Крыху.

Бачу. У пару ўзяў 
выхадны.

Не турбуйся. Ты амаль 
нічога не прапусціў.

Няма ніякіх 
афіцыйных даных 

наконт твайго мёртвага 
сябра Лаго*. Патола-
гаанатам кажа, што ў 
яго проста скончыўся 
“тэрмін прыгоднасці”.

*Хлопец, вельмі 
падобны на Ма-
нуэля, памёр у 

мінулым нумары.

Але самае 
дзіўнае…

Парэзы і сінякі, якія 
ён атрымаў пас-

ля падзення з акна, 
зажылі пасля яго 

смерці.

Хммм. Паскора-
ная регенерацыя 

клетак.

Гэта тлума-
чыць яго вы-

лячэнне.

Лабараторыі пачалі 
выкарыстоўваць гэты 

працэс для аднаўлення 
частак цела… Нескла-

дана ўявіць, што…

...яны аднаўляюць 
суцэльныя целы! 

Што, калі гэта цела 
было клонам, Бары!

Вось… вось 
чаму ты мне 

падабаешся, Пэці.



Як міла.

У нас ужо ёсць хлопец, 
які можа бегчы хутчэй 

за хуткасць гуку, таму я 
лічу, што кланаванне ня 

так і немагчыма.

Мінулае жыццё Мануэля 
было злучана з разведкай 
ЗША, і ўсе даныя пра яго 
зніклі. Здаецца, адбыва-

ецца штосьці дзіўнае.

Бары, куды б 
ні трапіў твой 

сябар…

У цябе з’явілася 
надзея, што ён 
усё яшчэ жывы. 
Нам толькі трэба 
знайсці яго, так?

Паведамленне ад

Айрыс Уэст

У мяне з’явілася 

шматспадзеўная зачэпка 

ў тваёй справе. Ты дапа -

можаш мне, я табе. 

Зараз убачымс

Я сказа-
ла… так 

жа?

Гэта…

...дзіўна. 

Мой мозг успрымае 
навакольную 
інфармацыю 
адразу жа.

Я… 
разважаю 

хутчэй!

Бары?! Ты хоць 
штонебудзь 

чуў з таго, што 
я сказала?

Прабач, Пэці… 
Трэба ісці.

Гэта тэрмінова. 
Трэба пабачыцца 

з Айрыс.

Айрыс?

О, дарэчы… 
Паглядзі 

ўверх.

Я ж не 
прашу нічога 
незвычайна-

га.

Не, ты просіш 
пацвярджэння, 

што Флэш зрабіў 
штосьці дрэннае.

Але ты ня можаш 
утойваць інфармацыю 
ад следства, каб яна 
была толькі ў цябе.

Праўда ў тым, 
што Флэш нікога 

не забіваў...

Добра. Калі 
ты жадаеш 

усю…

Вау.

ЗОЛАТА ЗА 
ГРОШЫ

Каштоўнасці Олівера



Гэта цудоўна.

...усю 
маральную 
адказнасць, 
на здароўе...

Я бачу ўсё да таго, 
як гэта адбудзецца. Я магу ацаніць 

усе магчымыя 
вынікі.

Я магу 
зрабіць 

правільны 
выбар.

і я магу штосьці 
зрабіць з усім гэтым.

...лічы, што 
гэта блеф.

Я на самой 
справе не жадала 
нічога вывудж

ваць з цябе.

Да таго, як 
хтонебудзь 
заўважыць.



Гэты твой 
сябар…

...ён не 
заўсёды быў 

чарвівым 
яблычкам.

Лаго быў 
агентам ЦРУ 
пад добрым 

прыкрыццём…

Настолькі 
добрым, што 
нічога на яго 

і няма.

Афіцыйна ён 
быў «забіты на 
службе» шэсць 
месяцаў таму.

Гэта было 
нялёгка, але 
я знайшла 

“неафіцыйную” 
копію яго 
пашпарта.

Мабыць 
ты пачнеш 
запаўняць 
нейкія хібы.

Я вельмі 
шаную гэта, 

Айрыс.

Спадзяюся, ты не 
лічыш, што я спра-
бую атрымаць вы-
гаду з нашых ра-
нейшых адносін.

Гэта было 
толькі адна 

сустрэча, Бары.

Лічыш, я прапусціў 
свой шанц, а?

Эм, 
магчыма.

Але ты ўсё яшчэ 
можаш для 

мяне штосьці 
зрабіць.

Прабач, але 
я не магу 

пацвердзіць 
тваю гісторыю.

Я мела 
на ўвазе, 

запрасіўшы 
мяне.

Бачыш, мне не 
патрэбна тваё 

пацвярджэнне. У 
мяне прызначана 

інтэрв’ю з…

самым небя-
спечным зня-
воленым тур-
мы «Жалезныя 

вышыні»!



Пашпарт Мануэля – нядрэннае 
месца для пачатку.

Гэта не займе 
шмат часу.

Мне патрэбна 
толькі адна 

зачэпка.

Афганістан

9 лютага 2007

Адна слушная 
здагадка, і ўсё 

стане зразумела.

Прыбыццё
15 красавіка 2007

Кітай

Прыбыццё

12 верасня 2008

Сербія

Адна малень-
кая зачэпка.

Прыбыццё

Самалі

30 ліпеня 

2009
Каб знайсці тое, 

што мне патрэбна…

Ты ня 
знойдзеш 

там тое, што 
шукаеш.

Што? Вечарына там. У 
чым справа, хіба 

цябе не запрасілі?

Запрасілі, але 
я там нікога 

ня ведаю. 
Амаль.

Хто сказаў, што ты 
павінен кагосьці 

ведаць?

Часам лепшая 
кампанія – гэта 

ты сам.

Так ўвогуле і 
адбываецца.

Каго я 
ашукваю, у 
мяне такса-

ма.

Я 
Мануэль.

А я Бары.

Цяпер мы абодва 
ведаем кагосьці. 
Пайшлі прарвемся 

на вечарыне.

Прарвем-
ся? Цябе не 
запрасілі?

Навошта мне 
запрашэнне? 
Я ж знаёмы 

з табой.



А што 
менавіта вы 

шукаеце?

Ня 
гэта.

Мне сказалі, 
што тут быў ваенны 
навучальны цэнтр.

Гэта было даўно. Хлоп-
цы з ЦРУ параўналі гэта 
дзёўбанае месца з зям-

лёй. Упакавалі ўсё і 
забралі з сабой.

Усё, акрамя 
свінняў.

Свін
няў?

«Так, 
свінняў».

Усё проста 
кішыць імі, 

Бары.

Я не сумнява-
юся, што гэта 

непрыемна, але 
гэта прычына 

сыходзіць.

Што 
сапраўды 
цябе тур-

буе?

Н… нічога, сябар. 
Я проста не жадаю 
гэтым займацца.

Мэні, ты ня 
можаш і да-

лей уцякаць...

Скажы ўжо, 
ты зможаш 

забраць мяне 
адсюль ці 

не?!

Канешне, 
скажы, дзе ты.

Мануэль?

Мануэль?

Чорт дзя-
ры, Мануэль! 
Мы ўсе тут 
паміраем!

і ты гэтаму 
патураеш!

Як ты можаш 
быць такім 
бязлітас

ным?

Хіба ня бачыш?! Ты і 
ёсць вырашэнне нашай 

праблемы!

Ну, твае 
часткі…

Так, доктар 
Гірэра?



ТУРМА «ЖАЛЕЗНЫЯ ВЫШЫНІ»
Сардэчна запрашаем у самую 

сучасную, суперумацава-
ную турму ва ўсім свеце, якая 

з’яўляецца сапраўдным 
творам мастацтва.

Упершыню 
тут, міс 
Уэст?

Была толькі 
на экскурсіі, 

у дзяцінстве.

Цяпер усё 
інакш. Зусім 

інакш.

Форэст, я штосьці знайш-
ла. Рассакрэчаныя даку-
менты па «скасаваным» 

праекце кланавання.

і якую сувязь 
гэта мае з маімі 

нявыкрытымі 
справамі…?

Эм. За-
будзь-

ся.

ПАЛІЦЭЙСКАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ ЦЭНТРАЛ-СІЦІ

ЛАБАРАТОРЫЯ МЕРК’ЮРЫ

ДРУК 75%

Неверагодна… 
Гэтыя сканы мозгу 

зусім іншыя!

Так… Гэта 
ня можа быць 

праўдай… 
Ня можа…

МОСТ ТЭМ-СІЦІ

Генетычнае 
перакадаванне.

Клоны.

Рэгенерацыя.

Невытлу-
мачальныя 

смерці.

і свінні? БОРТ 912

Павінна 
быць нейкая 

сувязь.

і нават калі я 
буду вымуша-
ны прачытаць 
усё да апош-
няй старонкі 
ў бібліятэцы 

ЦэнтралСіці…

Угм

Націсні на гэту 
дзёўбаную 

кнопку, Гірэра.

Я 
даведаюся...

Ці не.

Твор 
мастацтва, 

а?



Ты ўпэўнена, 
што яны былі 
рассакрэча-

ны…?

Алё? Грын, ты 
мяне чуеш?

Во, 
чорт…

ДАЛЕЙ: 
АГНІ ПАГАШАНЫ!


