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Месца дзеяння:
Цэнтрал Сіці

Здольнасці:
Падключыўшыся да 

Спідфорса, Флэш можа ру-
хацца з хуткасцю, блізкай да 

хуткасці святла. Бары Ален 
эксперыментаваў з усім 

спектрам сваіх сіл, уключаю-
чы і тое, як яны ўплываюць 

на яго ўспрыманне і працэсы 
мыслення… і атрымаў не-

чаканыя вынікі.

Дасье:
Бары Алена, вучонага, які працуе на паліцыю, ударыла маланка, калі ён быў у 
лабараторыі, і, да ўсяго іншага, праліла на яго шмат розных хімікатаў. Дзякую-
чы гэтаму здарэнню ён атрымаў магчымасць перамяшчацца з неверагоднай 
хуткасцю. Хутка Бары даведаўся, што прычынай гэтых сіл стала яго сувязь з 
міжпрасторавай энергіяй, якая называецца Спідфорс. Такім чынам ён убачыў маг-
чымасць скарыстоўваць сваю здольнасць у выгоду, і так пачаліся яго прыгоды ў 
ролі Флэша.

Нават такому герою, як Флэш, давялося сутыкнуцца з вялікай колькасцю 
злачынцаў, якія згуртаваліся супраць яго. Тая група, вядомая як “Нягоднікі”, і 
ўключае ў сябе Майстра Люстэркаў, Цеплавую Хвалю, Залатую Глайдэр, Надворна-
га Чарадзея, Пайда Пайпера і Капітана Холада. Канфлікты з Нягоднікамі і з Гары-
лай Гродам адцягнулі Бары ад злачынства, якое ён больш за ўсё жадае раскрыць: 
забойства яго маці, у якім, хутчэй за ўсё, вінаваты бацька. Ці хопіць у Бары ведаў, 
каб выкрыць гэту загадку? Ці дастаткова ён хуткі, каб знайсці ісціну, пакуль яна ня 
знікла?



САМЫ 
ХУТКІ 

ЧАЛАВЕК 
У СВЕЦЕ!

ЦЭНТРАЛ СІЦІ. ПЯЦЬ ГАДОЎ ТАМУ.

“Чаму ты зноў 
тут, Бары?”

Я ж прасіў 
цябе не 

прыходзіць.

Сёння юбілей 
маці… Я ра-

блю ўсё гэта 
кожны год.

А ты прачасаў яе 
справу. Зноў. і нічога 

не знайшоў. Зноў.

Тата, рана ці позна я 
ўсё роўна што-небудзь 
знайду і выцягну цябе 

адсюль.

Навука зрабіла 
крок наперад, кожны 

год з’яўляюцца новыя 
спосабы праверыць 

доказы.

“Хопіць рабіць гэта з 
сабой, сын.Ты не павінен 

дазваляць мінуламу 
тармазіць цябе”.

“Я зняволены ў турме… Але 
ты жывеш так, быццам сам 

знаходзішся за кратамі”.

Табе трэба рухацца 
ўперад. Ты ніколі ня 
знойдзеш тое, што 

зможа даказаць маю 
невінаватасць.

Не губляй 
надзею. Я 
знайду... Хопіць, 

Бары. Про-
ста спыніся. 

Ты…

Ты і так 
патраціў шмат 

часу… на 
вінаватага.



“Я забіў 
тваю маці”.

А гэта тая частка, 
дзе я паміраю.

Хоць у мяне і 
трапіла гэта малан-

ка, а хімікаты пя-
куць маю скуру…

Менавіта словы таты 
вынеслі мне смяротны 

прысуд.

   Я адчуваю, што паслізгваюся. 
Усё адыходзіць у нябыт… 

акрамя маёй памяці… Яе бачна 
выразна. Усё жыццё выбухам 

праносіцца перад маімі вачамі.



Увесь гэты час… 
Я адмаўляўся 
верыць у гэта, 

маці.

Нават калі мне 
сказалі, што 
гэта зрабіў 

тата.

Нават 
калі я 

заўважыў, 
які ён быў 

злы.

Для мяне ўсё 
гэта ня мела 
сэнсу. Як мог 

тата, як мог хто-
небудзь зрабіць 
з табой такое?

Але я мяркую, 
што хутка мы 
сустрэнуся з 
табой, маці…



…я хутка 
з табой 

сустрэнуся.

У лабараторыі ўсе 
ўсхваляваны. Ведаю, 
усе мы ў лабараторыі 
паджартоўвалі з цябе 

за тое, што ты такі 
малады і з’яўляешся 

“любімчыкам” 
капітана Фрая…

Але мы на 
самой справе 

перажываем за 
цябе, хлопец. 
Калі ты мяне 
чуеш, сябар, 
зрабі ласку…

Ачуньвай 
хутчэй.

Міс Лаго? 
Гэта ваш…

Карэ-
карэ*…

* Карэ-карэ – філіпінская нацыянальная страва.

Вам трэба паесці, 
перш чым пайсці, 

Форэст.

Ты ўпэўнена, 
што з-за гэтага 

гальштука-бабачкі 
я не выглядаў 

поўным ботанам?

Зусім не. Ты 
выглядаеш 

вельмі мод-
на!



“Я не 
галодны, 

маці”.

“Не ясі, таму 
што вельмі 

нярвуешся з-за 
“гаворачай 

пчолкі?”

Гэта 
недарэчна… 

Я ж нават 
ісці туды 

не жадаю.

Табе няма з-за 
чаго нервавацца, 

Бары. Ты здолееш. 
Ведаеш, чаму?

Чаму?
Таму што ты 
шчаслівы. А 
што я кажу 
пра ўдачу?

Удача адбываецца пры 
спалучэнні падрыхтоўкі з 
прыхільнай магчымасцю.

Дакладна. А 
ты рыхтаваўся 

некалькі тыдняў.

Калі ты паднімешся 
на трыбуну, і табе 
дадуць слова – 

не спяшайся.



Пачакай… 
Не спяшайся…

Абмяркуй усё 
і ты знойдзеш 

адказ.

Добра. Але калі 
я памылюся на 
першым слове?

Тады 
прыдзеш 
дадому 
раней. Ты сапраўды 

ня зможаш 
пайсці са 

мной, маці?

Я б жадала, мілы.

Паспяшайся, 
Бары.

Нам 
трэба 
ісці.

Добра.

Пос-
пехаў!

Дзякуй! 
Кахаю цябе, 

маці!

Ты ўпусціла ў 
наша жыццё не-
знаёмца і вось 
так проста ка-
жаш мне гэта?

Усё з-за 
яго, так?

Не… З-за нас.

Думаеш, я 
так проста цябе 

адпушчу?

Я пакуль не магу 
пайсці, Генры. У 
мяне падвойная 
змена. Раніцай 

я вярнуся.



Бары.
Урач кажа, што твае 
апёкі гояцца. Хутчэй, 
чым ён калі-небудзь 

бачыў.

Ты выдатна 
спраўляешся… 
А цяпер табе 
трэба толькі 
апрытомець.

Я жадаю 
падзяліцца з 

табой некаторымі 
навінамі. Увогуле, 
вельмі цудоўныя 

навіны… Але я 
жадаў, каб ты 

пачуў іх. Жадаю, 
каб іх пачула 

мая сям’я.

Я атрымаў 
пасаду 

капітана!

і гэта не ўсё… Яны далі 
мне  Даўнтаўн… перавялі 
ў твой участак. Цяпер я 
твой новы капітан, сы-
нок. Ты можаш у гэта 

паверыць? “Капітан  
Дэрыл Фрай”. Гучыць 

выдатна, так жа?

Ты павінен быў 
бачыць гэта, Бары. 

Я быў як на іголках… 
Я нават значок свой 

начапіў дагары 
нагамі!

Ты павінен 
быў быць 

там…

Я не магу 
прайсці зноў 
праз гэта… 
Мне яе так 
не хапае.

Мне трэба, каб 
ты апрытомеў, 

Бары.



Ну і як мой 
хлопчык 

трымаўся 
на “га-
ворачай 

пчолцы”? Мам!

Маці, маці… 
Ведаеш што? Я 
зрабіў гэта! Я 
атрымаў пер-

шае месца!

Я ведала, што 
ты зможаш. Я 
так ганаруся 

табой.

Яны падарылі 
мне вялікі ста-
ры трафей! Ён 

такі велізарны! 
Угадай, на 

якім слове я 
выйграў?

Нора.

Зараз.
Потым усё раскажаш 
мне, Бары. А пакуль, 

чаму б табе ненадоўга 
не пайсці ў кнігарню?

Можна 
я куплю 
комікс?

Толькі 
адзін, 

добра? 
Бяжы.

Вяртайся 
да вячэры.



Напэўна, 
я памёр…

Бачу, як усё маё 
жыццё выбухамі 

праносіцца перад 
вачамі. Мае думкі 
некуды імпэтна 
імчацца… Нават 
разабраць іх не 
магу. Я быццам 

у пастцы.

Але я адчуваю 
яе. Мабыць я 

ўжо недалёка. Я 
амаль тут, маці.

Дзіўныя пачуцці. Я амаль 
нерухомы… у пастцы. Але 
ўнутры… я жадаю падар-

ваць абалонку знутры. 
Праз мяне праходзіць 

электрычнасць…

і яна шукае 
выхад… жадае 
вырвацца на 

волю…

“Не! Немаг-
чыма…”



...я вам ня 
веру! Я жа-

даю пабачыць 
сваю маці!

Калі ласка… 
Вы павінны 

ўпусціць мяне…

Мой 
трафей…

Я так ёй яго і 
не паказаў…

Паслухай, сынок. З тваёй 
маці нешта здарылася. 
Нешта вельмі дрэннае.

Хтосьці зрабіў 
ёй балюча… і 
яна пакінула 

нас.

Х-х-х-хтосьці… 
Забіў…

Калі адбываецца 
нешта падобнае, мы 
павінны знайсці до-

казы…

Доказы 
прывядуць нас 

да праўды…

Яны скажуць, 
хто адказны…

Бары, 
паслухай… 
Я гэта не 

рабіў!

Я жадаю, 
каб ты быў 
адважным, 

Бары…

Гэта… гэта 
сімвал, які мы 

носім. Ён дапа-
магае нам быць 

адважнымі…

Не… не… 
мне трэба 

ўбачыць яе!



Нееее!!!
Вы ашу-
канец!

Яны 
памыліліся…

Калі тата сказаў, 
што ён не рабіў 

гэта, я быў у та-
кой роспачы, што 

паверыў яму…

Усё жыццё 
я спрабаваў 

даказаць яго 
невінаватасць.

Калі 
ласка, 

адпусціце 
мяне…

Доказы, 
мабыць, 

памылковыя… 
Таму што я ня 
мог страціць 
іх абодвух.

Я прысвяціў 
сваю кар’еру… усё 
жыццё… на пошукі 

ісціны.

Маці… 
Тата… 

я…

Вы… 
патрэбны 

мне…

Бары, калі ласка… 
Мяне завуць  Дэрыл 
Фрай. Я ведаў тваю 

маці, і яна…

яна б не жадала, каб 
ты зараз быў адзін.

Пойдзем 
адсюль, 
добра? Але калі ўсё гэта 

было хлуснёй…



ГОРЫ ВІРУНГА, УСХОДНЯЯ АФРЫКА.

Чаму мой тата… і 
Дэрыл дазвалялі мне 

так доўга гэтым 
займацца?

У чым 
быў сэнс?

Што я 
раблю…

...і дзе я, 
чорт дзяры?

“Сардэчна 
запрашаем 

у краіну 
жывых…”



ПРАЗ ДВА ТЫДНІ.
Цябе ўдарыла маланка, а ты ўжо 

на нагах, ды яшчэ і бегаеш. Ты 
нас вельмі напужаў, Бары.

Адчуваю сябе 
самым удачлівым 

чалавекам 
у свеце.

Хах! Не ўсе, 
хто прайшоў праз 

такое, могуць 
сказаць тое 

ж самае.

Ты на самой спра-
ве ўмееш адбіваць 

кручаныя мячі, якія ў 
цябе шпурляе жыццё.

Лёгка трымацца 
на плаву, калі цябе 

падтрымлівае сям’я. 
Ты мне заўсёды казаў, 

што людзі ілгуць, а 
доказы кажуць ісціну.

і на працягу ўсіх 
гэтых гадоў, калі 

я на ўсе жылы 
імкнуўся дака-

заць невінаватасць 
бацькі… Ты ніколі не 
прасіў мяне кінуць 

гэту справу.

Я ня вельмі добры ў 
размовах,  Дэрыл… 
Але для мяне ты 

бацька ані ня менш, 
чым Генры…  Нават, 

можа, і больш…

Ведаеш, людзі лічаць, што я зрабіў 
табе ласку, узяўшы цябе да сябе, але 

ты даў мне шмат чаго, Бары.

Ты даў мне прычыну быць лепей. 
Стаць добрым копам. Я жадаў 

быць прыкладам…

Я стаў 
капітанам 
дзякуючы 

табе.

Капітан… Як 
табе на гэтай 

пасадзе?

Нядрэнна, але вельмі дзіўна. Не магу 
прывыкнуць да касцюмаў, таму што 

я прывык да формы. Ёсць нешта ў 
гэтай форме і ў значку…

Людзі бачаць іх і адразу 
разумеюць, што ты аба-

ронца закона… Ты тут, каб 
служыць і абараняць. Гэта 
сімвалы, якія адстойваюць 
дабро, якое так неабходна 

гэтаму свету.

У мяне ёсць 
штосьці для 

цябе…

Ваў… гэта ж 
значок, які я 

насіў у пачатку 
службы.  Дзе ты 
яго знайшоў?

Выпадкова 
натрапіў на яго 

падчас сваіх 
пошукаў.



Гэты значок вельмі 
шмат значыць для  Дэ-
рыла. Цяпер мая чарга 

знайсці нешта падобнае.

Мне спатрэбілася 
некалькі спроб. 
Гэтыя пошукі 

безумоўна не 
падобныя на тыя, 

якія паказваюць у 
фільмах. Звычай-

ныя трыко не 
падыдуць.

Не для 
мяне.

Мне трэ-
ба нешта 
трывалей. 
Нешта нак-

шталт брані.

Відавочна, метал 
дзіўна рэагуе 

побач са мной...

быццам нейкая моц 
ахінае маю хут-

касць, ствараючы 
цеплавое расшы-

рэнне.

Гэта так 
файна…



Ня думаў, 
што ты 

вернешся.

Жадаю сказаць 
табе, што я ў 

парадку… і што 
ты мею рацыю.

Рады гэта 
чуць.

Я вельмі доўга 
чапляўся за 

мінулае. Мне было 
неабходна, каб ты 

быў невінаваты.

А ця-
пер?

а цяпер 
я гляджу 
ўперад.

Значыць, я бачу цябе 
у апошні раз?

Гэй, шэф, 
мабыць аслабіш 

наручнікі?



ДВА ДНІ ТАМУ.

Нядрэнны 
ўлоў, а?!

Давай пакуль 
ня будзем лічыць 
нашы грошыкі…

Ну жа, 
хлопцы, 
варушы-

цеся!

Расслаб-
ся, навічок, 
я выйграў 
для нас 

трохі часу.

Ты ж не...

Я нікога не 
забіваў,  Дэні. 
Проста сачы 
за дарогай...

...і мы непры-
метна адчалім 

адсюль.



Гэй!!!

Вару-
шыся…

Умф!

Выклікаю дапа-
могу,  Дэніэл Уэст 
супраціўляцца...

Я ж сказаў, 
што наручнікі 
былі… уфф… 
вельмі туга 
зацягнуты!

Бары!

Прабач, прыя-
цель, але гэта 

не варыянт.

А?

Я ўладкую табе 
сапраўднае пек-

ла, хлопец!



Ты можаш ехаць 
хутчэй,  Дэні?

У цябе ж 
дзёўбаны 

кулямёт! Валі 
яго!!!

Што валіць, а? 
Гэта проста ней-

кая дзёўбаная 
чырвоная пля-

ма!!!

Больш падобна на 
ўспышку. Цяпер я 
назаўсёды ўзяў 
сабе такое імя – 
Успышка, Флэш!



Не, 
тата.

Не 
такім 
чы-
нам.

Нават калі б я 
мог… ты ж мне не 
дазволіш уцячы, 

праўда?

Мне 
шкада…

...калі ты выйдзеш 
адсюль, то вый-

дзеш свабодным…

...таму што я 
дакажу тваю 

невінаватасць.

Невінава тасць? 
Але я ж сказаў 

табе… Людзі ілгуць… але 
доказы… не.

Убачымся ў 
наступным 

годзе.

“Ачышчэнне…”



і гэта было слова, 
дзякуючы якому я 

выйграў. Трохі смешна, 
калі ўспамінаю пра гэта.

Мне цябе 
вельмі 

не хапае, 
маці.

Я ўсё яшчэ ня веру, 
што бацька мог 

зрабіць з табой такое. 
І не лічу, што калі-

небудзь паверу.

Але мне 
больш ня трэ-
ба, каб ён быў 
невінаваты. Я 
проста гэта 

жадаю.

Цяпер я 
бачу сэнс.

Я ведаю, што 
ўсё, што ад-
былося, усё, 
праз што я 
прайшоў…

Мела на тое 
свае прычы-

ны.

Дзякуючы гэта-
му, я стаў тым, 

хто я ёсць.

А хто я?

Я Бары Ален, самы 
хуткі чалавек у свеце.

Я -


