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З ГОРДАСЦЮ 
ПРАДСТАЎЛЯЕ

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 дасягнення справядлівасці і 

абароны і служыць свету як… ФЛЭШ

ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
COMICSBY.BY:

Водар кавы 
значна лепей, 
чым яе смак.

Неверагодна, які 
прыемны ў яе во-
дар, улічваючы, 

што на смак 
яна горкая. і ўсё 

ж пяцьдзесят 
адсоткаў дарослых 
п’юць гэты напой.

У ЗША гэта 
сто пяцьдзе-
сят мільёнаў 
спажыўцоў 

кавы ў дзень.

Гэта 
шмат.

Але я да іх 
не належу.

З-за кавы я ра-
блюся занадта 

нярвовым.
Вы не 

ўяўляеце 
наколькі.

Дык чаму ў мяне 
такое пачуццё, быццам 
зараз я б не адмовіўся 

ад пяцідзесяці 
кубачкаў эспрэса?

ПАТУШАНЫЯ 
АГНІ



Ня ведаю, чаму 
я думаю пра каву.

З таго часу, як мой мозг 
навучыўся падключацца да 

Спідфорса, у мяне развіўся невялікі 
сіндром дэфіцыту ўвагі.

Як вы можаце бачыць, я ня проста 
хлопец, які хутка бегае, я навучыўся 

рабіць шмат дзіўных рэчаў.

Бегаць па вадзе.

Частковая 
нябачнасць.

Стварэнне ўраганаў. Я не вывучаў 
усе гэтыя трукі.

Я не атрымаў да сваіх 
здольнасцяў ніякіх 

інструкцый.

Са шмат якімі з іх я пазнаёміўся 
падчас маіх ранніх прыгод.

Напрыклад, са здольнасцю 
вібрыраваць скрозь цвёрдыя 

аб’екты.

Я магу вібрыраваць 
малекуламі на атамным 
узроўні. і, вібрыруючы на 
патрэбнай частаце, яны 

могуць праходзіць скрозь 
цвёрдыя целы.

Як я гэтаму навучыўся? 
Зусім выпадкова.

Усяго толькі выпіў чацвярны эспрэса з лёдам, 
калі ўсю ноч прабыў у лабараторыі.

Я быў такі ўзбуджаны і нярвовы, 
што выскачыў з чацвёртага паверха і 

прызямліўся толькі тады, калі ўзяў сябе 
ў рукі, прызямліўся ў сутарэнні, дзе 

знаходзілася жаночая распранальня.

Гэта была мая першая і 
апошняя практыка з кавай.

Вох, зараз бы 
я кубачак выпіў.

Таму што зараз я 
збіраюся зрабіць...



...цуд.

Давай, 
Бары

Давай... 
сабярыся...

яшчэ... 
зусім...

трошкі...

«Эпічны 
правал, 
док!»



Марны 
кавалак...

Не, ня 
трэба!

Доктар Гірэра быў 
нашым найлепшым шан-

цам!  Ды што з табой?!

Я 
паміраю!

і я памру раней за 
цябе! У дока быў 

год, а ён змог толькі 
выклікаць гэтае адклю-

чэнне электрычнасці! 
Будзе нескладана 

знайсці яму замену.

Прымі ад мяне 
свае рукі!

Забойцы. і яшчэ 
вы здзіўляецеся, 
чаму я не жадаю 

дапамагаць...

Забі зяпу, 
Мануэль. 

Табе слова 
не давалі! 
Ты слабы...

«... Ты не адзін 
з нас.»

Так смяр-
дзіць!

У парашку ёсць 
здробленыя часткі 
свінога мачавога 
пузыра, лейтэнант 

Лаго.

У зародка чалавека ёсць 
здольнасць да регенерацыі. 

Але з часам мы губляем 
гэтую здольнасць яшчэ 

да таго, як нараджаемся.

Пазаклетачная 
матрыца, вымаемая 
з свіней, прымусіць 

вашыя клеткі 
падзяляцца.

Дыферэнцавацца. Ма-
трыца выстраіць вашыя 
клеткі ў спецыфічную 
форму. Яна ўсталюе 

каркас, дзякуючы яко-
му вашыя клеткі 

пачнуць...

Доктар Гірэра жадае 
сказаць, што мы вяртаем 
табе руку, жаўнер. і больш 

за гэтае.

Гэты працэс 
удасканаліць 
цябе па ўсім 
магчымым 

параметрам.

«Ён дазволіць 
табе аднаўляцца 

пасля ўсялякіх 
пашкоджанняў...

...улічваючы 
і адрэзаную 

руку.»

«Ён зробіць цябе мац-
ней і больш гібкім за 
самага дужага муж-

чыну на планеце.

Ты станеш 
арміяй 

з аднаго 
чалавека.»

«З такімі здольнасцямі і 
пасля нашых трэніровак, 
ты станеш найлепшым 
аператыўнікам, якога 

толькі бачыў свет.

Ты будзеш 
непераможным.»

Не жадаеш быць 
адным з нас? Вы-
датна... Але ж ты 
можаш аддаць 
нам сваю руку...

Ці 
дзве.



АСТРОГ «ЖАЛЕЗНАЯ ВЫШЫНЯ»

Я абяцаю...

...яшчэ адзін 
крок... і вы 
будзеце...

Шкадаваць 
гэтаму? 
наўрад.

і усё ж 
стойце, дзе 

стаіце, 
Леанард.

і вы ўсё яшчэ мо-
жаце падзяліцца са 
мной экслюзіўнымі 
звесткамі наконт 

Флэша.

Эээ... 
не.

Нічога не магу 
сказаць пра твае 

неразумныя і агідныя 
заявы. Але у мяне 

ёсць для цябе тэма 
для першай паласы...

Гэтае адлючэн-
не электрычнасці 

нішто ў параўнанні 
з разбурэннямі, што 
я падрыхтаваў для 

Цэнтрал-Сіці. Я ўступіў 
у гульню. Як і мае 

сябры.

супакойцеся, 
міс уэст. я не 
хачу рабіць 

вам балюча.

Перадай 
Флэшу 

«Дзякуй».

Нягоднікі 
маюць намер 

адплаціць яму 
той жа мане-

тай.

*Надпіс на шыльдзе: 4233137. Леанард Снарт. Капітан Холад

Што 
здарылася?

Мы 
разбіліся?

Мы 
памёрлі?

Здаецца, 
мяне зараз 
званітуе.

Вуфф...

Спрацавала. 
Гэта было...

Вельмі 
файна!

Пачакай, 
Флэш! Ці 

можна мне 
твой...

Пасажыры - цяпер вы 
ў бяспецы. Калі ласка, 
пакіньце самалёт па 

чарзе!

...аўтограф?

Дзякуй!

Гэта было 
шыкоўна.

Акей, 
час брацца 
за працу...



Два горада з агульным насельніцтвам 3.5 мільёны 
чалавек, раптоўна, без папярэджанняў ці 

тлумачэнняў, патанулі ў бездані цёмнага часу.

Гэта ня проста адключэн-
не электрычнасці... Гэта 
нейкі электрамагнітны 

імпульс, які адключыў усе 
электра прыборы ў радыўсе 

дваццаці міль.

*глядзі мінулы  
нумар.

Якой бы ні была 
прычына, даклад-
на вядома толькі 

адно...

...мяне чакае 
шмат працы.

3.5 мільёны 
маюць патрэбу 

ў дапамозе.

і я паспрабую 
дамапагчы 
кожнаму.



Хадзем, 
Пэці!

Потым 
разбярэш-
ся са сваімі 
справамі!

Ужо іду, 
Форэст!

Мне про-
ста...

неабход-
на гэтая 

інфармацыя 
на Лаго...

Наколькі 
там усё 
кепска?

«Поўны аўрал, 
не забудзься апра-
нуць куртку, Пэці!»

«і гэта адбываецца 
ня толькі ў 

Цэнтрал-Сіці.»

«Але і ў Кейстоўне.»

«Гем-Сіціз* чакае 
доўгая ночка...»

*Гем-Сіціз - агульная 
назва для Цэнтрал-Сіці 

і Кейстоўна.

З журнала Дарвіна Эліаса.

Я вучоны, і заўсёды гляджу ўперад. 
Але пакуль я гэта пішу, я не магу не 
здзівавацца з непрадказальнасці жыцця.

Учора я пісаў гэта на камп’ютэры. Учора я быў у сва-
ёй шыкоўнай машыне. Але сёння клавіятура і манітор 
уступілі месца паперы з ручкай. Мая спартыўная машына 
з 800-мі конскімі сіламі стала хламам, а Паравая Ма-
шына Стэнлі 1912-га года, якая прыналежыла майму 
вялікаму дзеду, стала верхам тэхналагічнага прагрэсу.

І ўсё гэта з-за Электрамагнітнага 
імпульсу, які абясточыў два 
горады і быццам вярнуў назад 
Дагістарычны час.

Але такая анамалія, як Электрамагнітны 
імпульс, павінна пакінуць сляды.

І гэтыя сляды паддаюцца колькаснаму 
вызначэнню. Яны як крошкі хлеба, 
што прывядуць мяне да ісціны.

Трэба расказаць гэтую ісціну, нават калі 
ніхто не пажадае пачуць яе.

Я вучоны, і заўсёды глядзу ўперад...

...нават калі павінен 
асноўвацца на мінулым.

Прыго-
жая ма-
шына.

Як і ў 
вас.



Вось гэта і 
ёсць тэма для 

размовы*.

У*Калі гэты танк знаёмы 
вам, значыць вы бачылі яго 
ў Капітане Атаме нумар 3!

Прабач, дружа, 
мы нічога не 

прадаем.

Вы не зразумелі. 
Я і не жадаю 

нічога купляць. 
Я проста жадаю 
правесці некалькі 
эксперыментаў.

Менавіта 
якіх?

Злучаных з 
электрамагнітным 

імпульсам, які 
абясточыў Кейстоўн і 
Цэнтрал-Сіці. Я спра-
бую знайсці крыніцу 

гэтага імпульсу.

Ты кажаш пра 
тое зласлівае 
свячэнне, што 
было ў небе 

мінулай ноччу?

У яблычак. Першае з’яўленне было 
не над гэтымі гарадамі. Я праехаў 
уздоўж і поперак, спрабуючы ад-
сачыць яго паходжанне па «ад-
пячатках» у магнітным полі, якія 
засталіся пасля мінулай ночы...

і сляды 
прывялі 

вас 
сюды?

У вашага танка якраз 
такі след, як і ў агню 
ў небе. Я магу прапа-
наваць вам шчодрую 
ўзнагароду за выдат-

каваны час.

Я ня 
ўпэўнены, 
што вы ве-
даеце, хто 

я...

Вы багаты 
вучоны, 
доктар...

Дарвін 
Эліас!

Вы можаце па-
верыць, як нам 
пашанцавала? 

Вы пазбавілі нас 
ад неабходнасці 

шукаць вас.

Ты ня су-
праць, калі мы 
ўключым яго ў 
наша пагаднен-

не, Аксэль?

Ён ваш. 
Толькі яго 
машыну я 

забяру.

Мінулая ночка была 
доўгай, але вы вы-
датна здолелі. Але 
гэта яшчэ не канец. 

Зусім не канец.

Каля моста ўсё яшчэ 
кіпяць хваляванні. 
Нам трэба ўсё гэта 

ўладзіць, пакуль яны 
не выйшлі з-пад 

кантролю.

Кэйстоўнскім участкам 
не хапае людзей. і як бы 

яны не жадалі, мы ім 
дапаможам.

Я прапаную вам 
выпіць «Рэд Блюра» 
ці які-небудзь іншы 

энергетык.

Вашыя 
заданні...

Бары, у мяне ёсць зачэпка наконт твайго 
сябра: спіс дактароў, якія ўдзельнічалі ў 
ваенных эксперыментах над жаўнерамі. 

Кодавая назва - праект «Белатор».

У шмат каго з іх 
ёсць лабараторыі ў 
медыцынскім раёне 

Кейстоўна.

Браян і Нэйтан, 
возьміце трэці і пяты 
раёны. Форэст, Барэль 

- сёмы...

Выдатна, 
Пэці. Дай мне 

спіс, і я...

Мы з Бары 
возьмем сёмы і 

чацвёрты, капітан 
Фрай!

Добра. Бяз 
розніцы.

Гэй! 
Пачакай...

Форэст... Ба-
рэль, возьміце 

дзевяты і 
першы...

Прашу 
прабачэння, 

капітан...

...але як нам туды 
дабрацца, у нас жа няма 

працуючых машын?

Ўсё 
проста...



«...Скажыце «Дзякуй» 
нашаму коннаму

 падраздзяленню».

Вуа! Не 
сюды!

Ты 
прыроджаны 
коннік, Бары.

Мы павінны 
паспець знайсці 
Мануэля жывым, 

але ў нас застаец-
ца крыху часу.

Спадзяюся, ты 
захапіў з сабой 

шчаслівую падко-
ву, таму что гэтае 

месца апошняе 
ў спісе.

Я захапіў 
усе чатыры.

Усё слушна. Значыць, гэта 
доктар Гірэра. На чым ён 

спецыялізуецца?

Даследаванне ства-
ловых клетак. Хутчэй 
за ўсё, менавіта таму 
ён падпісаў кантракт, 

каб працаваць ва 
ўрадавым праекце 

«Белатор».

Пача-
кай.

32-і не 
павінен быў 

забіваць 
дока!

Доктар 
Гірэра?

Гэта няпра-
вільна.

Якая розніца, 
99-ы? Ён быў 
дарэмным.

Для мяне ёсць 
розніца, 41-ы. Мы 
паміраем як мухі, 
і ніхто нічога ня 

робіць.

Суніміся, ты ж не 
наступны ў чарзе 
ў трупярню. Мы 
маем поспехі ў 

пошуках канды-
дата на месца 

доктара.

У мяне 
нічога.

Я пас.

Бязглуздая 
гульня! Нам не 
ўдаецца бле-
фаваць адзін 

супраць 
аднаго.

Глядзі 
ўважлівей. Мэні 
павінені быць 

дзесьці...

...тут?

Мануэль... што з 
тваімі рукамі?!

Я... 
здаецца... 
яны не на 

сваім 
месцы.

Навошта яны 
зрабілі гэта?! 

Катавалі?

Вербавалі 
навабранцаў.

Хадзіць 
можаш?

Так... Толькі не 
прымушайце мяне 
на руках хадзіць.

Яны не 
пазбавілі 

цябе пачуц-
ця гумару.

Хутчэй! Мы 
павінны выцяг-
нуць яго, па-

куль ніхто не...

Позна.



Кхе. Эээ... Так 
няёмка.

Новы 
план...

УЦЯКАЕМ!

Хутчэй, 
Бары!

Бягу-
бягу!

Пачакай

Бары, не!

Ты зрабіў 
вялікую 

памылку, 
Ален!

Не. Ваша 
памылка 
значна...

...больш...



Ліха 
на цябе, 
Бары...

Адчыні 
дзверы!

Бары 
зрабіў свой 

выбар...

Ён набыў нам 
трошкі часу... Дык 
давай ня будзем 
яго марнаваць!

Чаму 
ён проста 

стаіць?

Я не 
збіраюся 
чакаць і 

высвятляць 
гэта.

Я зразу-
меў. Пара...

дробязяў.

Якога лясуна ты 
зрабіў?! Ты ж ве-
даеш, як шмат ён 
для нас значыць!

Не для 
нас, а для 
Мануэля.

Ужо няважна.

Ён 
памёр.

   ДАЛЕЙ:
  ВЫКРЫЕЦЦА... 
 ПАХОДЖАННЕ 
НАТОЎПУ!


