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Gillen, Larroca, Delgado.
Дзеянне адбываецца пас-
ля падзей «Зорных войн: 
Эпізод IV: Новая надзея» 
і першых трох выпускаў 
комікса «Зорныя войны». 
Дарт Вэйдэр павінен па-
кутаваць ад наступстваў 
яго няздольнасці спыніць 
Альянс паўстанцаў пад-
час бітвы пры Явіне, і 
адпраўляецца на місію, каб 
весці перамовы з Джаба 
Хатам . Тым часам Вэйдэр 
наймае двух паляўнічых за 
галовамі, каб схапіць Люка 
Скайуокера і таямнічага 
агента Імператара.



КЕЙСТОЎН. Спакойна, хлопец. Гэты транспарт 
для таго і створаны, каб стрымліваць 

такіх супервырадкаў.

Прабач, проста ў мяне 
цяпер новая жана... І мы 
плануем завесці дзяцей...

Слухай, табе павінна стаць 
лягчэй ад гэтага: гэтыя 

зладзюгі яшчэ і пад дзеяннем 
нейтралізатараў сіл. Нічога з імі 

не стане, пачатковец.

Мабыць і не. Але 
вось з вамі...

...стане.

Трымайцеся крап-
чэй, рабяты. Зараз 

трохі патрасе.

Ну жа, Цеплавая 
хваля... Нас яшчэ 

чакае праца.

Гэй, ся-
стрыца, а 
як наконт 

мяне?

Хммм...
Я б лепш 

заставіла цябе 
паміраць.



Прабачце, доктар Эліас. 
З-за гэтага дарожнага кор-
ка мы можам не паспець 

на цэрымонію.

ЦЭНТРАЛ-СІЦІ.

Ты ў гэтым 
не вінаваты, 

Келсан.

І калі я закончу з 
Цэнтрал-Сіці, коркі 

застануцца ў 
мінулым.



Спадзяюся, гэта 
ўсё частка плана!

Ох, будзь 
мужыком, 

Мік!

ЛІЗА!!!



Флэш?

Нам трэба 
параз

маўляць.

Мяне не цікавіць тое, што вы 
атрымалі прызнанне за крыніцу ўзнаўляльнай 

энэргіі... Але скажыце мне... навошта вы 
настроілі народ супраць мяне?

Сацыяльный экс-
перымент... Нічога 

асабістага.

Як раз-такі 
асабістае!

Толькі калі ты лічыў, 
што мы сябры. Уся мая 

дапамога была вы-
ключна дзеля навукі.



Растаптаць сімбал надзеі і пад-
бухторваць да дэманстрацыі - гэта 

дзеля «навукі»..?

І што жа вы даве-
даецеся дзякуючы 

гэтаму?!

Як лёгка кіраваць 
грамадствам, якое 
ненавідзіць адно...

...і любіць іншае.

Ці згодны ты з гэтым 
ці не, але мы падобны, 

Флэш. Мы абодва можам 
змяніць свет.

Адрозненне толькі ў тым, што я ка-
рыстаюся гіпотэзамі і эмпірычнымі 
дадзенымі, замест гэтай дэфектнай 
маралі, з якой ты вырашыў цесна 

пераплесціся.

Ты захварэў. 
Я не такі, як ты. Пачакай 

трохі.
А цяпер прашу... 
Выйдзі з маёй 

машыны.



Калі ты вось так 
дапамагаеш сябрам...

Тады баюся 
ўявіць...

«...што ты робіш са 
сваімі ворагамі!»

Адпачні. Як бы яна магла 
зваць сябе лідэрам, калі б не 
змагла ўсё гэта арганізаваць?

Пагодны чараўнік? 
А куды знікла Ліза?

Аб ёй не хвалюйся. 
У нас ёсць сваё 
заданне, а ёй...



«...трэба 
вярнуць 

нязгашаную 
пазычку».

Схапіў.

ПАЙПЕР!

Можа, будзеш сябрам, 
і дасі свайму старо-

му прыяцелю проста 
спусціцца?

У нас на гэта 
іншыя планы, 

Леанард.
Павісі пакуль трохі. Мне і маім 
улюбёнцам трэба схапіць яшчэ 

«нягоднікаў».



Сёння Цэнтрал-Сіці робіць 
крок у новую эру! До-

ктар Дарвін Эліас дапамог 
вярнуць святло ў горад, 
калі мы аказаліся без 

электрычнасці.

Сёння ён дапаможа нам 
зрабіць гігантскі крок 
у будучыню! А гэта 

першая ў свеце нацы-
янальная манарэйка-

вая сістэма на зялёнай 
энэргіі!

Дзякуй, мэр Гэмен. 
З вялікім задавальненнем і гонарам 

прадстаўляю вам новы вобраз жыцця. 
Вобраз жыцця, які не толькі вельмі 

чысты, але і эфектыўны.

Цэнтрал-Сіці - самы хутка-
рослы горад у Паўночнай 

Амерыцы...

...і ён разлічвае, 
што мы будзем 

развівацца, каб яму 
было куды расці.

Адной батарэйкі з маёй 
запатэнтаванай крыніцы 

аднаўляльнай энэргіі будзе 
дастаткова, каб гэта хуткас-
ная манарэйка працавала на 
працягу пятнаццаці гадоў!

Мабыць я і стварыў гэтую 
тэхналогію, але толькі 

дзякуючы вам... людзям 
працоўнага класа Цэнтрал-
Сіці... гэта стала магчымым! 
Дзякуючы вашай руплівай 

працы...

...вашым рукам, вашаму 
поту і вашым ахвярам мы 

здольны ісці насустрач 
будучыні!

Для мяне, вы - 
натхненне! І таму сёння 

я аб’яўляю...

Уаў..



...хто гэта?

І як яна так 
рухаецца? Я рухаюсь 

на суперхуткасці, 
гэта проста 
немагчыма...

...быць 
такой...

прыгожай...



Ох...

Лайно.

ООООУУУУ!

Ты?!
Цяпер мы ўсе 

ўзнікаем з
ніадкуль, га? Простага 

«дзякуй» было б 
дастаткова.

Не хачу расчароўваць 
цябе, малец, але калі ты 

такім чынам хочаш вярнуцца 
ў каманду...

...ведай, што 
ніякай каманды 
няма, Трукач!

Канешне ж ёсць. 
Прота ты не ў ёй. Вось 

прыкрасць, так?

Дык ты 
прыйшоў 

паздзеквацца 
з мяне?

Не. Я тут, каб зарабіць 
добразычлівасць. І я 

ведаю, што Снарт заўсёды 
плоціць па ўсіх абавязках.

Але зараз плаціць мне 
ня трэба. Калі прыйдзе час, 

я нагадаю пра сябе.



Як гэта магчыма?

Хто ты? Здань? 
Міраж... Глайдэр. 

А гэты чалавек здрадзіў 
мне і маім сябрам.

Я тут дзеля 
помсты.

Што ты робіш?! 
Спыніся!

Я толькі аддам яму 
малую частку... Ма
лую частку таго, што 

ён забраў у мяне.

Упс. Здаецца, 
я яго парэзала. Ма-

быць, табе варта вы
цягнуць гэтую рэч з 

яго, пакуль яна не па-
рэзала штосьці больш 
важнае... Напрыклад, 

аорту.



Гэта 
Флэш!

О-оў. Гэта 
дрэнна...

Што ён зрабіў 
з доктарам Эліасам?

Ён рухаўся 
так хутка, што я 
нават ня бачыў...

Што за чорт!?

...я зараз не магу 
размаўляць!

Выдатна атрымалася, 
Мік... Гэтая сцяна агню 
павінна затрымаць іх. 
Ты ведаеш, што рабіць 

далей.

Ага-ага. Мяне 
ўсяго толькі 

трэба паднесці.

...І ўсё стане яшчэ горш, калі я не 
дастану з Эліаса гэты аскепак.



Але я магу выратаваць 
яго, і ў той жа час спыніць 

нягоднікаў...

Я разбяруся, 
чырвоненькі!

Я гляджу, у нас тут 
уз’яднанне сям’і 

нягоднікаў...

...Але хто сказаў, 
што ты зможаш 

нашкодзіць нашай 
вечарыне? УНХ!



=Ух=... Спадзяюся...
=Ух= яно таго 

варта...

Хутка мы будзем 
дома, хлопец.

Я таксама 
ненавідзеў 
Холада...

Але яго 
планы...

...хаця б не 
былі такімі 

звар’яцелымі!



Давай, 
Марка!

Вось 
лайно...



Уаў!

О, супер.

Разумею, што 
Майстар Люстэрак 
таксама вярнуўся.

Вось гэта 
чартоўскі 
горача.



І дакладна 
ў партал.

Ну, і што 
вы цяпер скажа-

це пра план?

Казаў жа, 
яна невера-

годна.

Ніколі не сумнявайцеся 
ў здольнасцях дзяўчын 

да шматзадачнасці.



«Я пазбавілася ад гэтага 
высерка Эліаса і спіхнула 

ўсю віну на Флэша».

«Я адпомсціла 
здрадніку».

Я выкрала цягнік і 
забіла свайго братца...

Ня самы дрэнны 
дзень для нягоднікаў. 
Што вы думаеце пра 

вашага новага лідэра?



Лічу, яна неве-
рагодная... Але 

нам прыйшоў час 
знікнуць!

Твой клопат такі 
мілы, каханне 

маё...

Але яна не 
патрэбна.

Я паклапа-
цілася аб...

Аб усім?



У мяне на 
гэта свае 
планы.

Значыць, 
нягоднікі 

супраць Холада.
Цягнік з нявіннымі людзьмі 
ў залюстэркавым свеце... ...і ўвесь горад лічыць, 

што гэта я атакаваў на 
паміраючага на маіх 

руках чалавека.

Далей жа будзе 
лепш, праўда?



ПАДТРЫМАЙ МЯНЕ НА PATREON

Твая падтрымка дапаможа мне праводзіць больш часу 
за перакладамі коміксаў, каб у цябе было яшчэ больш 

літаратуры на беларускай мове.

Выбяры адзін з варыянтаў падтрымкі на patreon:

Мае мэты:
100 патронаў - 
я найму перакладчыкаў, каб было яшчэ больш перакладаў на беларускую мову.

500 патронаў - 
я ствару выдавецтва, мэтай якога будзе - электронная публікацыя арыгінальных 
коміксаў і кніжак на беларускай мове.

1000 патронаў - 
выдавецтва пачне друкаваць папяровыя кніжкі і коміксы з творамі на беларускай 
мове, якія можна будзе набыць у беларускіх крамах.

www.patreon.com/comicsby

Афіцыйны патрон Патрон з падпіскай прэміўм

3 $ 5 $
ЗА МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦ

Афіцыйны патрон атрымлівае спасылку 
на рэліз пераклада на 1 месяц раней, 
чым падпішчыкі ў сацыяльных сетках.

º       На 1 месяц раней, чым усе

Патрон з падпіскай прэміум атрымлівае 
спасылку на рэліз новых серый на 1 год 
раней, чым падпішчыкі сацыяльных сетак. 

Сярод такіх новых серый мы плануем 
коміксы «Цуда-жанчына», «Дарт Вэйдэр», 
«Чорны молат», «Дэпартамент праўды» і інш. 
Спачатку - па 2 выпускі ў месяц, а далей - у 
залежнасці ад колькасці патронаў з падпіскай 
прэміум. 

Так сама атрымлівае ўсё тое, што і 
Афіцыйныя патроны.
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º       Дотык да новых серый коміксаў
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