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Флэш. Том 1. Move Forward



ЗАРАЗ.

Я працую з 
Пэці Співот ужо 
некалькі гадоў. 
Вось яна, прама 

тут.

Я ўсё яшчэ 
памятаю, як яна 

ўпершыню вайшла ў 
паліцэйскую лаба-
раторыю. Разумная, 
прыгожая і не звяр-
тала ўвагу на мае 

дакучлівыя залёты.

Меньш, чым за год яна з 
асістэнта стала галоўным 

аналітыкам па крыві ў 
лабараторыі.

І, о божа, як 
цудоўна яна 

пахне.

Мне спатрэбілася 
больш двух гадоў, каб 
набрацца адважнасці і 
запрасіць яе на спат-

канне. Мы сустракаем-
ся ўжо пару месяцаў, 

і я сапраўды ў яе 
закахаўся. Ня ведаю, 

што я буду рабіць, калі 
не паспею да яе ў час...

...справа ў тым, што 
яна ляціць у пашчу 
смерці з-за мяне.

УВАХОД У СВЯТЛО
ПАТРАПІЎШЫ ПАД УДАР МАЛАНКІ І ПАДВЕРГШЫСЯ ЎЗДЗЕЯННЮ ХІМІКАТАЎ 

ПАЛІЦЭЙСКІ КРЫМІНАЛІСТ БАРЫ АЛЕН СТАЎ НАЙШЫБКІМ ЧАЛАВЕКАМ НА ЗЯМЛІ. 
ЁН ВЫКАРЫСТОЎВАЕ ЭНЭРГЕТЫЧНАЕ ПОЛЕ, ЯКОЕ ЗАВЕЦЦА СПІДФОРСАМ, ДЛЯ 

ДАСЯГНЕННЯ СПРАВЕДЛІВАСЦІ І АБАРОНЫ І СЛУЖЫЦЬ СВЕТУ ЯК ФЛЭШ!



9 СЕКУНД НАЗАД... 8 СЕКУНД НАЗАД...

Бары. 
Бары?!

6 СЕКУНД НАЗАД...

Чорт цябе бяры. 
Бары, дзе ты?!

5 СЕКУНД НАЗАД...

3 СЕКУНДЫ НАЗАД... 2 СЕКУНДЫ НАЗАД...
Давай 
сваю 
руку!



7 СЕКУНД НАЗАД...З мяне досыць таго, 
што ты заўсёды пера-
магаеш мяне, Флэш! Гэта не падобна на 

цябе, Капітан Хо-
лад... Навошта ты 

гэта робіш?

Усё до-
бра, мы ў 
бяспецы.

4 СЕКУНДЫ НАЗАД...
Часы 

змяняюцца.

Ён падае!

1 СЕКУНДУ НАЗАД...

Чорт 
па...



ПРАМА ЗАРАЗ.



Пэці!

Я раблю менавіта тое, 
чаго мне рабіць не варта.

Я даведаўся, што калі буду бегчы занадта хут-
ка, тады змагу адчыніць чарвяточыну прама ў 

Спідфорсе* і тым самым падвергну небяспекі ўсіх 
вакол мяне. Таму я выкарыстоўваю прыладу, 

якая адсочвае маю хуткасць.
І я ігнарую 

папераджальныя сігналы.

*Гэта ўжо адбыла-
ся аднойчы ў #5.



Трымаю!

Бары?

Ён... Ён у бяспецы, на іншым 
баку карабля. Я выратаваў 

усіх з вашай паловы...

Не!
Бары! Што за..?

О не.



Не!

Я... бег занадта хутка! 
Я стварыў яшчэ адну 

чарвяточыну!

Так... Айрыс Ўэст 
на тым судне!

Я...

...не...

...дазволю...

...гэтаму...

...здарыцца!



Уммф...

Гэта ўсё... 
мая... віна...

=Карх= ...недахоп новых 
замарожваючых сіл... 

кантраляваць іх, калі ты 
сам мокры... з цяжкасцю 

магу парухацца...

...Не магу... дыхаць...

Ты!

Я гэта зрабіў 
з-за цябе!



Ты рызыкаваў усімі 
гэтымі людзьмі...

І

дзеля

чаго?!

АХХХ!

Толькі каб да 
мяне дабрацца?! 

Навошта?

Мая... 
сястра...

...памірае 
з-за...

...цябе...



..з-за 
мяне?

У яе... пухліна мозга. =кхах= 
Эмі*...вырубіў энэргію ў шпіталі... 
недастаткова энергіі =кхах=... каб 

аперыраваць =кхах=

Яна - усё, што 
ў мяне ёсць.

Ты хоць калі-
небудзь страчваў 

каго-небудзь, 
Флэш?

*Электрамагнітны імпульс, выкліканы пры-
ладай натоўпу ў 5-м выпуску. Ён абясточыў 
Кейстоўн і Цэнтрал-сіці. Але ходзяць чуткі, 

што вінаваты ў гэтым Эмі Флэш.

Я маю на ўвазе, 
сапраўды, страчваў 
каго-небудзь? Таго, 

дзеля каго ты бы 
зрабіў...

...усё, каб яго выра-
таваць? Так, Холад, 
страчваў. І значна 
больш, чым ты.

Мне шкада тваю сястру, 
Леанард, але як бы нам ні 

было балюча... мы павінны 
ведаць, калі трэба спыніцца. 

Твая сястра - адна з тысяч па-
цярпелых у шпіталі з-за гэтага 

адключэння энэргіі.

Я працую над тым, каб 
дапамагчы ім усім.

Гэта не 
выхад.

Не супраціўляйся ўладам, 
і я зраблю ўсё, што ў маіх 

сілах, каб выратаваць тваю 
сястру. Мабыць, я не магу змяніць 

мінулае, але, чорт бы пабраў, 
я зраблю ўсё, каб паўплываць 

на будучае.



«Я... чуў, што здарылася, 
Флэш. Мне шкада».

Я ведаю. 
Проста скажы, 
што гэтая рэч 
падрыхтавана.

Канешне. 
Мяркую, 
працуе...

Гэта бегавая дарожка будзе 
выцягваць лішкі энэргіі Спідфорса. 
І будзе напаўняць ёю гэтыя батарэі. 

З дастатковай колькасцю гэтай 
энэргіі, я змагу засілкаваць увесь 

цэнтр горада.

Паабяцай, што калі мы 
тут скончым, ты даставіш 

батарэю ў Істсайдскі 
шпіталь, каб вылячыць 
Лізу Снарт. Я даў слова.

Канешне. 
А цяпер пачнем.

Ты адчуеш першасны 
штуршок, калі пераадолееш 

гукавы бар’ер.

Калі батарэі напоўняцца, ты 
ўбачыш чырвонае святло. Абавяз-
кова спыніся. Кінэтычная энэргія 
бегавой дарожкі можа разагнаць 

цябе да хуткасці, больш чым 
хуткасць света...

Са мной усё 
будзе добра. 
Я ведаю, што 

раблю.

Калі ты закончыш, 
мы можам пачаць праца-

ваць над пошукам людзей, 
патрапіўшых у чарвяточыну. У мяне 

ўжо ёсць 
ідэя.



І яна чартоўскі 
мяне пужае. У 

мяне толькі адзін 
шанс знайсці іх: 
стварыць яшчэ 

адну чарвяточыну 
і забегці ў яе.

Я і паняцця не маю, што 
адбудзецца ці што мяне 

чакае на іншым баку. 
Але ў мяне ёсць надзея.

Спадзяюся, што 
змагу знайсці 

Айрыс.

Флэш, што 
ты робіш!



Спадзяюся, 
што змагу 
вярнуцца 

назад.

Флэш..?



АФРЫКА.

Сёння ноччу нябёсы 
размаўляюць з намі! Пасля 

столькіх гадоў чакання, Дру-
гое прышэсце ўжо блізка!

Не хачу паказац-
ца маяму каралю 
няветлівым, але 

гэтыя старэйшыны 
- глупні. Нашыя рукі 
не скаваны лёсам.

Не. «Лёс» даў нам 
жыццё. Гэта было 

ў Пісанні.

Генерал кажа праўду, бацька. 
Нам лёсавана захапіць свет!  
Мы павінны схапіць лёс за 

горла...

...і сціснуць 
яго.



ЦЭНТРАЛ-СІЦІ.

«Мая сястра... з 
ёй сапраўды ўсё 

будзе добра?»

Так. Дзякуючы энэргетычнай 
батарэі доктара Эліаса мы змаглі 

скарыстацца лазэрам, каб ізаляваць 
і знішчыць пухліну ў яе мазгу. У 

яе захавалася поўная кагнітыўная 
актыўнасць. Хоць...

...яе нервовая сістэма 
атрымала некаторыя 
пашкоджанні... я не 
ўпэўнены, што яна 
калі-небудзь зможа 

хадзіць.

Уууухххх...

Ліза! Я тут, 
сястыца... 

я тут.

Л... Ле... Лен? 
Ці гэта ты?

Гэта я, ся-
стрыца... О 
божа. Я ўжо 
лічыў, што 

згубіў цябе...

Ты... пасля таго, 
што ты зрабіў з 
намі... са мной...

...ты павінен 
буў даць мне 

загінуць.



Дырэктар Сінгх, прабач-
це. Я больш ня ведала, да 

каго мне ісці.

Я была ў Форэста... 
Ён цяжка ўсё перажывае. 
Я проста больш не магла 

вынесці гэтыя пахавальныя 
настроі.

Усё ў парадку, 
Пэці. Гэта былі 

цяжкія месяцы. Давай, 
уваходзь...

Я бы прапанаваў табе каву ці 
гарбату, але дзякуючы Эмі, 
які выклікаў Флэш, я пачы-
наю звыкацца з ваганнямі 

тэмпературы ў пакоі.

Але здаецца, 
табе трэба штосьці 

мацнейшае.

Хоць хтосьці 
яшчэ гэта раз-

умее. Увесь гэты  
балаган з-за 

Флэша.

Калі б не ён... Бары б 
не патрапіў у гэтую 
чарвяточыну. Ён усё 
яшчэ быў бы жывы.

Я зраблю табе 
двайны.

Файная калекцыя. 
Ня ведала, што вы за-
хапляецеся музыкай.

Я? Не... 
Яны не маі.

Я згодны з табой, Пэці. 
Флэш - гэта ганьба для ўсіх 

паліцэйскіх... Як быццам мы 
не можам зрабіць сваю пра-

цу. Ён безразважны... 
і небяспечны.

Нічым не адрозніваецца 
ад іншых ненармальных, 

якія парушаюць закон.



Усе гэтыя жудасныя рэчы, якія 
пішуць пра Флэша ў газетах... гэта 

праўда. Чаму Форэст гэтага не разу-
мее? Вы толькі паглядзіце, што ён 

зрабіў з горадам.

Мы практычна жывем у каменным 
веку. Ён павінен панесці пакаранне 

за свае ўчынкі.

Абавязкова. Горад 
толькі пачалі падклю-

чаць зноў. Як доўга 
мы яшчэ павінны ча-
каць, пакуль вярнуць 

электрычнасць?

У вас ёсць уплывовыя сябры ў горадзе. 
Ці могуць яны зрабіць што-небудзь 

з Флэшам?

Гэта не вярне 
Бары, Пэці.

Не... не 
верне.

О божа...

Я так і не паспела 
сказаць Бары, што 

я...

Што я ка-
хаю яго...

Мне шкада, Пэці. 
Мы здужым з 

усім...

Божа 
мой...



«Электрычнасць 
вярнулася. Як..?»

Матуля...?

Дзе гэта я?

Я што... 
памёр?



Пакуль 
не...



...але калі ты не 
выцягнеш мяне 

адсюль, 
тады напэўна 

памрэш!




