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Флэш. Том 1. Move Forward

12 МАЯ, 1944.
Высока над Монтэ-Касіно, у Італіі, 
99-ы атрад перахопу ВПС ЗША 

рыхтуецца да бою.

Знаходзячыся ў кабіне адзінага ў свеце 
знішчальніка-прататыпа П40 Турба-9, 

старэйшы лейтынант Роска Хайнс вядзе 
яго ў першую баювую місію.

Тут становіцца 
горача. Як твая 
пташка, Хайнс?

Глядзіце 
самі, сэр...

Прыйшоў час пака-
заць, на што здоль-
ныя таскіджыйскія 

авіятары...

Хайнс! 
Прытрымлівайся 
ўпарадкаванню!

Хайнс?! 
Хайнс...!



ЗАРАЗ. УНУТРЫ СПІДФОРСА

«Дзе 
Хайнс?»

Паслухай, хлопец, я 
ня ведаю, чаго ты так 
расхваляваўся... Але я 

табе не вораг...

АЙЙСС!
Мяне завуць Турбіна, 
а ты мой квіток ад-

сюль, Флэш!

ПАТРАПІЎШЫ ПАД УДАР МАЛАНКІ 
І ПАДВЕРГШЫСЯ ЎЗДЗЕЯННЮ 

ХІМІКАТАЎ ПАЛІЦЭЙСКІ 
КРЫМІНАЛІСТ БАРЫ АЛЕН СТАЎ 

НАЙШЫБКІМ ЧАЛАВЕКАМ НА 
ЗЯМЛІ. ЁН ВЫКАРЫСТОЎВАЕ ЭНЭР-

ГЕТЫЧНАЕ ПОЛЕ, ЯКОЕ ЗАВЕЦЦА 
СПІДФОРСАМ, ДЛЯ 

ДАСЯГНЕННЯ СПРАВЕДЛІВАСЦІ І 
АБАРОНЫ І СЛУЖЫЦЬ СВЕТУ ЯК 

ФЛЭШ!



Ці мне зваць цябе 
Бары Аленам?!

Што?! Ня ведаю, за каго 
ты мяне прыняў, але...

Адвалі 
ад мяне!

Не рабі з сябе дурня! 
Я пра цябе ўсё ведаю!

Ты ключ да ўсяго гэ-
тага чортавага месца, і 
ты вернеш мяне назад 

дадому...

...нават калі мне 
прыйдзецца цябе 

забіць!

Калі ты так добра ўсё пра 
мяне ведаеш, тады павінен 

ведаць, што я табе дапамагу, 
калі гэта ў маіх сілах. Але 
спачатку я павінен знайсці 

аднаго чалавека!

Не прымушай 
мяне пераходзіць 
да плана Б! Будзе 

балюча.



Цяпер... 
Ты гатовы 

размаўляць?

Яе завуць Айрыс Уэст. Яна была з трымя 
іншымі людзьмі, якія патрапілі сюды круху 

раней мяне.

=Фухх=

Тут нікога акра-
мя мяне... і мяне 
ванітуе ад гэтага!

Я тут з часоў Дру-
гой сусветнай. Мне 

трэба вярнуцца 
дадому!

Ты быў тут напра-
цягу 70-ці гадоў..?

Гэй!

Дадому-дадому-
дадому...

Пача-
кай!

Я магу 
дапамаг-

чы!
Мне трэба вяр-
нуцца дадому. 
Калі ласка...

Я паспрабую. Але 
мне трэба, каб ты 

ўсё распавёў. Як ты 
даведаўся, хто я?

Вось з гэтай-рэчы-гэтай-
рэчы ў небе... Гэта Струмень часу. 

Заўсёды рухаецца-рухаецца-
рухаецца наперад... Прама 

ў будучыню.

Ён паказвае 
маю маму... маё 

мінулае.

Ён паказвае 
тое, што 
ты хочаш 
убачыць.

І нават тое, чаго 
ты ня хочаш 

бачыць. Я бачуў 
усё... бачыў усё...

Я бачыў і твой 
свет... І я ведаю, 
што ўсё гэта - 
частка цябе.

Дзе... Дзе мы? Мы 
знаходзімся ўнутры 

Спідфорса?

Я ня ведаю, як гэта назваць, але 
гэта не месца... Гэта там, дзе 

здараецца мінулае і цяперашняе. 
Яны існуюць у адзіным часе і 

прасторы. Гэта месца дае табе 
твае здольнасці.

Спідфорс...

Тут я бачыў 
тваю сям’ю...

Але ты... Але ты 
можаш не толькі 
ўбачыць сваіх...

Ты-ты-ты... Ты 
іншы... Ты можаш 
звярнуцца да іх.

Мама...



Што за... Ствараецца пра-
ход..? Спідфорс прыцяг-
вае мяне ісці наперад...

...насустрач цяперашня-
му і будучаму.

Будучаму?!
Не...

Не сюды... А сюды. 
Усе адказы... ты ж 

шукаеш адказы, так?

Канешне, але 
Спідфорс спрабуе 

сказаць мне...

Вось там! Няўжо ты 
ня хочаш даведацца, 
хто ты такі?! Даве-

дацца праўды?

Гэта маё мінулае. Я ўжо 
ўсё гэта ведаю. Дзе мае 

адказы?

Мне трэба зразумець часовыя 
анамаліі... І віхуры, якія зацягва-

юць рэчы ў Спідфорс і выкідваюць 
іх у розны час. Мне трэба ведаць, 
чаму я - прычына такіх бедстваў?

Не-не-не. Ты не 
праблема...

...ты рашэнне.

«Спідфорс быццам 
гігантскі энэргетычны 
шар, які заўсёды руха-

ецца наперад».

«Але пад час руху 
ён выпрацоўвае 

залішнюю энэргію, 
якая накопліваецца 
і просіцца, каб яе 

выпусцілі».

«Калі ты 
выкарыстоўвае 

свае здольнасці, ты 
падлучаешся да 

гэтай назапашанай 
энэргіі».

«Адкуль ты гэта 
ведаеш?»

«Пачынаецца поўны хаос, калі наза-
пашваецца энэргія. Як у хуткаварцы, 
якая гатовая выбухнуць. Але потым... 
Ты пачынаеш бегці, і ўсё вяртаецца 

да норма».

«Ты засцерагальнік 
Спідфорса».

«Я?»

Што...

Што здарыцца, 
калі я пераста-

ну бегчы?



ФІЛАРМОНІЯ ЦЭНТРАЛ-СІЦІ

У падобных 
жыццёвых сітуацыях 
мы часта бываем у 

горы ад страты тых, 
хто многае для нас 

значыў.

Таму я хачу падзяка-
ваць Хартлі Рэтэвэю і 

Сімфанічнаму аркестру 
Цэнтрал-Сіці за дапамогу 
ў ушанаванні жыцця чаты-
рох чальцоў нашай сям’і.

Гэтыя людзі годныя 
ўшанаванню. Годныя тысячы 

сімфоній. Іх жыццё мела сэнс. 
Яны заплацілі найвысокую цану 

за адданасць нашаму гораду...

Яны не мелі 
куленепрабі-

вальную скуру, 
магічныя коль-
цы ці суперхут-

касць...

Але ў самы цёмны час, калі наш го-
рад сутыкаўся з адной катастрофай 
за іншай цэлых два мінулых меся-
ца, гэтыя адважныя афіцэры беглі 
насустрач небяспецы... І рабілі яны 

гэта таму, што гэта іх праца.

Яны зрабілі свет лепшым 
і за гэта заплацілі сваім 

жыццём.

Яны сапраўдныя 
супергероі... І нам 
іх будзе моцна не 

хапаць.

Ня ведаю, чаму ты працягваеш 
абараняць яго, Форэст. Спецыяль-
на ці выпадкова, няважна... Флэш 
вінаваты ва ўсім. Гэта яго віна, 
што ўсе мы тут... Яго віна, што 

Бары больш няма з намі.
Я не хачу спрачацца, Пэці. 
Я проста кажу, што мы ня 

ведаем усіх фактаў. Вельмі лёгка авінаваціць Флэша 
з-за пары загалоўкаў. Мы ня 
ведаем, хто ён такі, і чаму ён 

так робіць. Але ён падабаецца 
маім дзецям!

У тым та і справа, Форэст. 
Малітвы не маюць значэння... Валоданне 
суперздольнасцямі нікому не дае права 
быць вышэй закона. Ён не больш чым 

карыслівы мсціўца.

О, ды суняміся, Дэвід... 
Не ўсе мсціўцы 

карслівыя. Некаторыя 
сапраўды добрыя.

Не ўсе мсціўцы-
адзіночкі 

выпраўляюцца 
так жа лёгка, як 

ты.

Замест дыскусій 
мабыць пазнаёміш 

са мной сваіх 
сяброў?

Так, гэта было груба з 
майго бок. Пэці Співот, 
Джэймс Форэст... гэта 

мой...

...гэта мой... 
сябар, Хартли 

Рэтэвэй.

Уаў, маэстра! Мая 
жана любіць вас...



Спідфорс зацягнуў усе 
гэтыя рэчы сюды? Гэта 

нагадвае... могілкі. Ты хацеў даведацца, 
што адбываецца, калі ты не бяжыш. 
Вось гэта. Калі Спідфорс перагру-
жаны энэргіяй, ён пачынае рабіць 

дзіўныя рэчы.

А вось і мой 
самалёт...

Усё, што тут знаходзіцца... 
Значыць, карабель, на якім 

знаходзілася Айрыс і астатнія... 
павінны быць тут! Дзе..?

Не. Я ўрэзаўся ў гэтыя скалы. 
Таму я аказаўся тут, а не ў Рым-

скай імперыі... ці яшчэ дзе-небудзь. 
Твой карабель прайшоў праз... эм... 

іншы часовы струмень.

Усё з-за таго, што да мяне не 
было іншага засцерагальніка? 

Гэта храм Майя? Ты кажаш, што 
гэта месца знішчыла цэлую 

цывілізацыю...

Таксама яно ствары-
ла і некалькі новых. 
Да таго, як ты пачаў 
бегчы, у нашым Сус-
веце час быў вельмі 

нестабільны.

Я не магу 
паверыць, што 

Спідфорс зрабіў 
усё гэта.

...Не ўсё. У нечым 
з гэтага вінаваты я.

Ты?

Эмм... Калі ты выкарыстоўваеш 
свае здольнасці, тут адчыняюцца 
парталы. Яны быццам яркае свят-
ло, якое заклікае мяне дадому. Я 

спрабаваў прайсці скрозь іх...

...але не змог. Замест гэтага я толькі 
кружыўся... Чым хутчэй я спрабаваў 

бегчы да святла, тым хутчэй я 
круціўся. Вось калі прадметы пачало 

зацягваць і выкідваць адсюль.

Пачакай...
Гэта ты ствараеш 

гэтя віхуры?!

І ты ведаў, што адбываец-
ца, калі так робіш, але ўсё 

роўна працягваў! Так?

Я... Я проста 
спрабаваў патрапіць 

дадому...

...дадому-
дадому-
дадому...



Ты хоць дагадваешся, колькі болю і 
пакутаў ты ўчыніў?! Твае «спробы» 
накіравалі Эмі ў мінулае і абясточылі 

пры гэтым два гарады.

Я шкадую-шкадую-шкадую... 
Я спрабаваў патрапіць назад дадому. 

Накіруй мяне назад у 1944-ы. Калі 
ласка... У мой-час-мой-час-мой-час...

Я не магу накіраваць цябе назад 
па той жа прычыне, што я не магу 
скакаць у розныя часы, каб знайсці 

Айрыс! Калі я змяню гісторыю, тады 
змяню ўсё! Ты ідзеш са мной... У 

цяперашняе!

Не!

Калі ты не вернеш 
мяне назад-назад-

назад...
я заб’ю 
цябе!

Турбіна, не...УНГХ!

Усе гэтыя гады, «якія Турбіна 
правёў тут, далі яму не толькі 

сілы... Але і абсалютна 
адарвалі яго ад рэчаіснасці. 
Вельмі трагічна. Спідфорс 

зрабіў яго звар’яцелым.

Ці можа такое 
ж здарыцца са 

мной?



Я шкадую аб тым, што гэта 
месца зрабіла з табой, Турбіна... 
Сапраўды. Але я больш не магу 

дазволіць табе рабіць такое.

Дзеля цябе 
і мяне...

Не-не-не-
не-не...

Мы павінны 
выбрацца адсюль!

Не сюды...
Не сюды...

ПАЗНЕЙ.

Бачыш?! Я ж 
казаў табе, што 

чуў крыкі.

Флэш?



Час прыйшоў, 
Грод-сын.

Як было зроблена 
тваім бацькам і яго 
бацькам да яго... Як 

робіцца ўсімі сынамі  
горада гарыл...

...адзінае 
выпрабаванне аддзяляе 
цябе ад паўналецця...

Ты павінен пазмагацца са сваім 
бацькам у смяротнай бітве! У бітве 
на смерць, каб прэтэндаваць на яго 

імя... яго памяць... яго веды...

І яго трон. Досыць 
размоў, давай ужо 

пачнем.

Ты так спяшаешся 
загінуць, сын мой?

Я больш 
не твой сын...

...я 
Грод!

Вярхоўны лідар 
горада гарыл!

Хоць ты хутка і загінеш, 
цешся тым, што я з’ем 

твой мозг... твая памяць 
бузде жыць у мяне.

Ты расчароўваеш 
мяне, сын...

...словы не вы-
ратуюць цябе ад 

майго гневу.

Мне не прынясе радасці 
горкі смак ведаў майго 

сына.

Ты хочаш 
мой мозг, 
бацька...

...дык забяры 
яго!



Бывай, бацька. 
Адгэтуль і назаўжды...

Я
кароль
Грод!

Унф!


