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«Цёмныя часы могуць 
палажыць пачатак 

незвычайнаму».

«Азіраешся назад, 
прыгадваючы гэтыя 
пэўныя моманты, і 

кажаш...»

«...вось, калі ўсё 
змянілася».

«Вось, 
дзе ўсё 

пачалося».

«Мы былі наро
джаны пад по
крывам смерці».

«і праз ягоны боль мы 
знайшлі сваё прызна

чэнне, мы знайшлі, 
у што верыць».

«Пакуль ён 
не пакінуў 

нас».

«і мы зніклі».

Дзякуй, што 
прыйшоў.



Дзе мне яшчэ 
быць, Ціта? 
Вы для мяне 

як сям’я.

Ты добры 
хлопец, Бары. 
Калі б толькі 
Мануэль...

Мяркую, 
у яго ёсць пры

чыны адсутнічаць 
тут.

Мэні вельмі 
падобны на 

свайго бацьку.

Ён ня можа 
сядзець на 

адным 
месцы.

Ён не жа
дае пускаць 

карані.

Ты прапусціў шмат 
надзвычай добрых 
словаў, твая маці...

Я нават не магу паглядзець на 
яе... таму што бачу толькі тое, 

што яна зрабіла з бацькам. 
Амаль выгнала яго за дзве

ры. Калі б яна не дала яму тыя 
паперы, ён ніколі б не паляцеў 

на тым самалёце.

Гэта 
неспра
вядліва. Несправядліва, гэта 

тое, што здарылася з 
бацькам.  Дзёўбаныя 

тэрарысты. Нібы нейкі 
жорсткі жарт.

Твая маці не магла ве
даць, што так здарыцца. 
Твой тата сам вырашыў 

сесці ў той самалёт. Гэта 
быў ягоны выбар.

А я зрабіў свой. 
Я заб’ю ўсіх, хто 
адказны за яго

ную смерць.

Ты ж 
несур’ёзна, 
Мануэль?

Я вельмі сур’ёзна. 
Я прайшоў адбор. 

Мяне ўзялі. ЦРУ 
заўсёды могуць 
спатрэбіцца такія 

хлопцы, як ты.
Я не магу. 

Ты ж мяне веда
еш. Я вучоны, а 

не герой.

Не недаацэньвай сябе, 
Бары. Табе трэба знайсці 
штосьці значнае і тры

мацца за гэта.  Для мяне 
 гэта знайсці забойцаў 

майго бацькі.

Час і табе 
выбіраць.

«Без яго мы пра
падаем, але цяпер 
у нас ёсць мэта, 
доктар Эліас...»

НЕЎРАДЛІВЫЯ ЗЕМЛІ. 

ПА-ЗА  МЕЖАМІ ЦЭНТРАЛ-СІЦІ І КЕЙСТОЎНА. ...жыццё. 
Мы жада
ем жыць.

Як і ўсе 
мы, так 

жа?

Так, але... 
вось тут вы і 

спатрэбіцеся. Натоўпу 
неабходна ваша да

памога, док.

і мой 
перакадзіроўшчык 

генома, калі я 
правільна разумею.

Ён у нас ёсць. 
А цяпер і вы.

Штосьці ня так з нашай  ДНК. 
Зза гэтага мы паміраем, 

пражыўшы толькі пару 
месяцаў.

і вы неаб
ходны нам, 

каб гэта 
выправіць.

Зза гэтага 
электрамагнітнага 

імпульсу, які 
абясточыў Цэнтрал

Сіці, мая лабараторыя 
бескарысная*.

*Невытлумачальны электрамагнітны 
імпульс, які абурыўся на горад у 2ім 
нумары, пазбавіў энергіі ЦэнтралСіці і 

Кейстоўн.

У мяне ёсць экс
перыментальная 

крыніца энергіі, але 
яна яшчэ не ня вы

прабаваная.

Самы час 
выпраба
ваць, док.

Добра, 
паведаміце 

мне пра вашага 
«бацьку»...

...і як вы 
ўзніклі.

Мы пайшлі 
ад Мануэля 

Лаго...



ШЧЫРЫ ДЗЯКУЙ 
ЗА ПАДТРЫМКУ 
COMICSBY.BY:

«Ён быў агентам ЗША пад 
прыкрыццём. Яму ўкаранілі 
здольнасці да рэгенерацыі. 

Гэта была частка супер
сакрэтнага ўрадавага 

праекта».

«Ён і так ужо быў добра 
натрэніраваным файным 

хлопцам, але дзяку
ючы рэгенерацыі, што 
абараняла ад усялякіх 

пашкоджанняў, ён стаў 
найлепшым».

«Проста вызначце 
яму неабходны 

накірунак і сачыце 
за ягонай працай».

«Джэйм Бонд 
плюс Бэтмэн».

«Яны 
называлі сябе 

«Васіліск»*.

*«Вы даведаецеся пра 
Васіліска з комікса Атрад 

Самагубцаў нумар 4!»

«Але ён толькі 
чакаў свой 
час, збіраў 

інфармацыю».

«і як толькі ён 
даведаўся імёны 
забойцаў свайго 

бацькі, ён сышоў у 
самаволку».

«Але для 
яго яны былі 
мерцвякамі».

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!

DC COMICS 
З ГОРДАСЦЮ ПРАДСТАЎЛЯЕ

ФЛЭШ 
Ў СЮЖЭТЕ 

«НАТОЎП»

Сяргей
Лісічонак



«Ён забіваў 
іх аднаго за 

адным».

«Але якім бы 
файным ён 
ня быў...»

«...ён быў 
усяго толькі 
адным ча
лавекам.»

«Зразумела, 
у яго былі дапа

можцы, яны пачалі 
катаваць яго».

«Яны пачалі з 
пальцаў, потым 

перайшлі да рук».

«Калі яны даведаліся, 
што ён можа рэгене
рыравацца, яны сталі 

рэзаць зноў».

«і зноў».

«і зноў».

«Яны катавалі яго некалькі 
тыдняў, якія былі для Ма
нуэля вечнасцю. Ён быў 

гатовы здацца. Ён жадаў 
памерці».

«А калі ягонае 
цела выра

шыла, што ён 
здаўся...»

«мы рэгенеры равалі 
з ягоных адсечаных 

канечнасцяў».

«У нас былі агульныя ўспаміны 
і агульная псіхічная сувязь, але 
таксама ў нас былі і свае думкі 
і асобы. Мы маглі рэгенерыра
ваць таксама як і ён, але мы 
не маглі ствараць жыццё».

«Замест гэтага мы 
былі злучаныя адзін 

з адным... сталі 
часткамі вялікага 

цэлага».

«Але ўсё 
ж ягонымі 
часткамі».

«Таму мы вы
ра тавалі свайго 
стваральніка».

«але нешта 
ўнутры яго не 
было згодна 
з такім кан

цом».



«Разам мы раздавілі 
шмат ворагаў. Ён быў 
ня проста выключным 

лідарам».

«Ён быў 
нашым 

бацькам».

«А потым 
мы пачалі 
паміраць».

«Паміраць з 
невялікай розніцай, 
у парадку свайго 

стварэння».

«Мы ня ведалі 
чаму, але 

зразумелі, што 
ключ да нашага 

выжывання схава
ны ў Мануэле».

«Замест таго, 
каб дапамачы 
нам, ён уцёк».

«Ён 
пакінуў нас 
паміраць».

Прабачце, я па
спрабую зрабіць усё 
магчымае, каб да

памагчы вам.

У мяне ёсць 
магчымасць адраманта
ваць гэты апарат у маёй 

лабараторыі. Тут я не магу 
даць аніякіх гарантый, я 

паспрабую зарадзіць яго 
з дапамогай сваёй 
эксперыментальнай 

крыніцы энергіі. Але каб ён дзейнічаў, 
нам неабходны эта

лон  ДНК, каб перапісаць 
ваш генетычны код. Нам 

спатрэбіцца арыгінальная 
крыніца.

Нам 
патрэбны 
Мануэль.

Мы над гэтым 
працуем...



МОСТ ГЕМ-СІЦІЗ

Прабачце, 
людзі!

Мне трэба, 
каб вы адыйшлі! 

Вельмі небяспечна 
пускаць людзей на мост 

да прыбыцця геадэзістаў. 
Толькі не пасля таго, што 
адбылося ў навуковым 

цэнтры.*

*У першым нумары Флэш выкарыстаў ня тую 
частату вібрацыі, праходзячы скрозь асфальт, 

чым выклікаў выбух.

Мае дзеці 
на іншым 

баку!

Як і мае 
сабакі!

Мне 
проста трэба 

дадому!

Каму ёсць 
справа да гэтых 

геадэзістаў?

У чым 
увогуле 
справа?!

Справа ў тым, што 
Флэш неяк умудрыўся 
працягнуць дзёўбаны 

самалёт скрозь мост.** 
Пакуль мы не пераканаем
ся, што мост не выбухне 
на тысячы кавалачкаў, 

вы застанецеся ўсе 
на гэтым месцы.

**у 3ім нумары Флэш 
вібрыраваў малекуламі 

самалёта, які падаў.  Дзякую
чы гэтаму самалёт праляцеў 
скрозь мост, а не ўрэзаўся 

ў яго.

Ваў, Мануэль, 
твая рука! Гэта тлу
мачыць хуткае кле
тачнае аднаўленне. 

Было балюча?

Ага, 
але нашмат 
менш, чым 
калі іх ад
сякаюць.

Спадзяюся, табе 
вельмі балюча. 
Ты пакінуў там 

паміраць свайго 
лепшага сябра!

Воў.

Слухай, гэта не мая 
віна, што мост зараз 
перакрыты. Нам трэ
ба знайсці іншы вы
хад адсюль, пакуль 
гэты натоўп ня стаў 

агрэсіўным.

і павер мне, 
дзетка, яны стануць 
агрэсіўнымі. Я такое 

ўжо бачыў.

Маё імя Пэці Співот, 
абізгал. і я не пакіну 
мост. Паліцыі можа 
спатрэбіцца дапа

мога. Я не ўцяку пры 
першых прыметах 

небяспекі.

Я не 
баязліўка.

Я таксама. 
Я выжываю.

Ведаеш, у чым 
сапраўдная пра

блема? Натоўп. Яны 
хутка будуць тут. 
Я адчуваю, як яны 

набліжаюцца.

Ты ж не жадаеш 
такой долі, як у 

Бары. Гэта не твая 
вайна.  

Давай... 
давай 

выбірацца 
адсюль...

Не.

Я застаюся 
тут. Выконваць 

сваю працу.

Як Бары 
мог так у табе 
памыляцца?

Ён пайшоў шукаць 
цябе. Ён дзеля «ся
бра» паставіў на кон 
сваё жыццё... дарма 

ахвяраваў сабой!
З ім усё бу дзе 
добра. Яны ве
даюць, што ён 
для мяне зна

чыць.

Ды табе на ўсіх 
начхаць!

Начхаць на ўсіх, 
акрамя сябе.

Дык чаму 
ж ён павінен 
штосьці зна

чыць для 
натоўпу?!

Бары жадаў, каб 
з табой усё было 
добра... а зараз 

ён, магчыма, 
ляжыць у лужы 
сваёй крыві. Па
разважай над 

гэтым!

АСТРОГ «ЖАЛЕЗНАЯ ВЫШЫНЯ».

«і ў чарговым 
нечуваным артыкуле 

Айрыс Уэст высвятляе, 
што капітан Холад 

змарозіў рэпутацыю 
Флэша».

Ага, «файны» 
загаловак для 
перадавога ар

тыкула

...замест таго, каб 
пацвердзіць супер

брутальнасць Флэша, 
гэты халодны аша
лотак замыкае мяне 
тут! і усё гэта падчас 

зацьмення!

Выдатна. Ця
пер ты гутарыш 
сама з сабой...

Хмм.



Прабач 
мяне, 

Бары... Мне ня 
трэба было 

пакідаць 
цябе.

Ня трэба 
было за

ставацца ў 
баку.

Трымайся, 
Бары, я 

вяртаюся за 
табой...

Воў! І 
куды ж мы 

накіроўваемся, 
а?

Прэч з 
дарогі!

Злазь з каня, 
пакуль мы цябе 

не сцягнулі.

Гэта 
пагроза?!

Тлумач, 
як пажада
еш. Але мы 
забіраем 

цябе з сабой.

У мяне 
няма на 

гэта часу, 
я павінен 
знайсці...

Бары?  Давай мы 
зэканомім твой 
час. Ён памёр.

Такое часцяком 
адбываецца вакол 
цябе. Але паколькі 

ты нідзе падоўгу не 
затрымліваешся, каб вы
святляць такое... давай 

мы табе паведамім...

Ты ніколі 
з гэтым ня 
звыкнеш

ся.

Бары...

Вы забілі 
Бары?!

Ды я 
разарву 
вас усіх!



Бары...

Бары, якога 
лясуна тут 
адбылося?

Мануэль?

Паверыць 
не магу, ты 

жывы!

Ты ж мяне ве
даеш, я жыву
чы, нягледзя
чы на тое, што 
напісана ў маім 

некралозе.

Дакладна... 
Мяркую, трэба 
адсвяткаваць 
тваё пахаван

не.

Мілы пярсцё
нак... Нарэш
це знайшоў 

дзяўчыну, за 
якую можна 
і жыццё ад

даць?

Эмм, не... 
Проста мая 

праца.

Калі я казаў «знайсці 
значнае», я ня меў на 
ўвазе падрываць ўсё 
ўшчэнт. Зусім не «па

Бары Алеўнаскі»

Страшэннае бязладдзе, 
так? Няшчасны выпадак 

у лабараторыі. Вухм, ма
ланка і хімікаты, можаш 

такое ўявіць?  Дружа, як жа 
я рады цябе бачыць! Твая 

маці будзе радая 
пачуць...

Я не застануся. 
Мне трэба са 

сваім бардаком 
разабрацца.

Ты не 
збіраешся 

пабачыцца 
з ёй?

Для яе 
будзе ле
пей, калі 

яна будзе 
лічыць, што 

я памёр.
Лепей 

для яе?
Ці для 
цябе?

Лепей для 
майго пла
на  сарваць 

сваё пахаван
не?

Але не турбуй
ся, Бары... калі 

не атрымаеш за
прашэнне, можаш 
павесяліцца разам 

са мной.

а Божухна, калі я 
прасяджу тут яшчэ 

трохі, сочачы за 
іхнім «братэрскім 

каханнем»...

Праяві павагу! 
Ален  як брат.

Для яго, 
мабыць, 

але не 
для нас.



Пакіньце 
мяне. Вочы 
б мае вас 
ня бачылі

Не падаба
ецца тое, 

што бачыш? 
і хто ў гэтым 

вінаваты?

Павашаму, я 
ня ведаю? Я... я 

дазволіў вам за
браць адзінае, што 
так шмат для мяне 
значыла... Каб вас 

чорт узяў...

Хто ты 
такі, каб 
судзіць 

нас?!

Усё, што мы ёсць... 
Усё, што мы робім... 

бярэ пачатак ад 
цябе, Мануэль!

Хопіць уцякаць, і зірні 
на факты. Ты ня можаш 

уцякаць ад нас, таксама 
як і ад сябе.

Таму 
што мы  
гэта ты.

Забі 
зяпу...

Мы забілі Бары, 
а гэта кажа пра 

тое, што і ты 
здольны забіць 

яго.

Мы выжыва
ем. Вось што 

мы робім.

Наматай сабе на 
вус. Кожны з нас... 
Мы зробім усё, што 
спатрэбіцца. Нягле

дзячы ні на што.

Ніхто нас 
не стрымае.

Ніхто 
не ўстане 

паміж 
намі.

Ты павінен 
пріняць нас 
такімі, якімі 

ёсць. 

Ты не 
павінен 

уцякаць.  
Досыць.

Проста, 
прымі тое, 

кім ты 
з’яўля
ешся.

Ангхх  што 
здарылася?

Апошняе, што я памятаю, я 
быў абкружаны натоўпам. 

і з невялікай дапамогай 
ментальнага Спідфорса, я 
стаў Флэшам і надраў ім...

Не, стоп...

Калі я гэта ўсё 
зрабіў, тады 
чаму я тут?

Прыгадвай, 
Бары. Пама
тай назад.

Я ўспомніў... Я ледзь 
не атрымаў кулю, 

але ўключыліся мае 
інстынкты.

На шчасце, сэнсарныя нейроны 
 дзіўная рэч. Пад уплывам вон
кавых раздражняльнікаў яны па
сылаюць сігналы ў цэнтральную 

нервовую сістэму.

Суперхуткасць таксама 
дапамагае. Маё цела пасылае 

болевыя сігналы ў мозг з такой 
хуткасцю, што ў тую ж фемта
секунду, калі я штосьці адчую, 

я адразу ж зрэагую.

Я магу адчуваць найменшыя 
змены ў ціску паветра вакол 

сябе... што робіць мяне амаль 
непаражальным.

Праўду кажучы, да гэтага 
амаль ніколі не даходзіць, 
таму што нават куля, якая 
ляціць у мяне, не настолькі 
хуткая, каб заспець мяне 

знянацку.

Але гэта не мяняе 
таго факта, што я не 
магу кантраляваць 
свае ментальныя 

здольнасці... зза гэ
тага я ледзь не памёр.

Я занадта задумаўся. 
Я заблудзіў у імавернасцях. 

Я ня змог адрозніць тое, што 
я зрабіў, ад таго, што я 

збіраюся зрабіць.

Я 
завіснуў.



Сёння мой мозг 
падвёў мяне. Але 

інстынкты ўратавалі 
мне жыццё.

Так... мне 
знаёмы гэты 
гальштук...

Доктар 
Эліас?

Яны яго 
захапілі?

Во, 
цудоўна...

Ведаеце што? 
Хопіць ужо 
аналізаваць

натоўп на Эліасе ня 
спыніцца... Мануэль 

і Пэці ўсё яшчэ ў 
небяспецы.

Я самы хуткі чалавек 
у свеце, я не дазолю, 

каб з імі штосьці 
здарылася.

Ніколі.

Досыць ужо 
задумвацца. 
Усё сапраўды 

проста.

Я павінен бег
чы насустрач 

небяспекі.

Гэта мая праца  
абараняць 
ГемСіціз.

Абараняць маіх 
сяброў.

Незалеж
на ад кошту, 
які мне трэба 

заплаціць.

Я не спынюся.

Я ФЛЭШ...



Вось, чым я 
займаюся.

ЛЁС НАТОЎПУ!


