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VARIŞ: BÖLÜM I 
DAN JURGENS yazar  LEE WEEKS çizer  SCOTT HANNA çinileme  BRAD ANDERSON renklendiren 
A LARGER WORLD STÜDYOLARI’NDAN JOSHUA COZINE  TROY PETERI kaligrafi   LEE WEEKS  BRAD ANDERSON kapak çizerleri



dün gibi 
hatırlıyorum.

buraya 
gelişimizin 

üzerinden bir iki 
gün geçmişti.

yüzleştikleri 
gücün

büyüklüğüne 
alışık değillerdi.

tam umutlarını 
yitirdikleri anda...

benim superman’im 
değil ama...

... yine de gerçek 
bir superman.

... o 
geldi.

... ama o kadar 
gençlerdi ki... 

tanıdık...

onlar mı?

bizim için 
yepyeni bir 

dünya idi.



öyle olsa bile 
savaş daha 

kazanılmamıştı.

o anda cyborg 
boom geçitlerini 

kapattı...

darkseıd 
yenilmişti.

o gün geride 
durabilmiş 

olmasına hâlâ 
şaşırırım. 

kocamın 
müdahale 

etmesine bir 
mikrosaniye 

kalmıştı.

... ve her şey 
sona erdi.

daha
fazlasına 

ihtiyaçları 
vardı.

geri 
döneceği...

hepsi... 
gittiler.

iyi işti 
evlat.



kendini 
onlara...

... olarak 
göstermesine. 



buna gerek 
kalmamasına 

müteşekkirim.

... onlardan 
biri mach 2 

hızını geçerek 
uzaklaşıyor.

peşinde
kalın! neler 
döndüğünü 
anlamamız 

lazım...

çok geç...
ortadan kayboldu. 
o kadar hızlıydı ki 

ona bakamadım
bile!

ve
bebeğimizi. metropolıs'in

kahraman oldukları iddia 
edilen renkli kıyafetli 
birkaç kişi tarafından 

kurtarıldığı iddia
ediliyor.

farklılıkları
tam olarak 

anlayamamıştık. 
ama varlığımızı 

onlardan
gizlemek zorunda 

olduğumuza 
emindik.

bu dünya 
bizimkinden 
çok farklı.

şüpheci. 
kuşkucu. 

huzursuz.

inançsız.

evet. bu ilginç bir 
deneyimdi.



izliyordum 
clark.

olaya 
karışacağına 

emindim.

az daha 
yapıyordum 

loıs.

tecrübesiz-
likleri çok 
belirgindi. 

dur. 
donuyor 
olmalısın. ah,

teşek-
kürler.

bence
bu dünya

o kadar da 
kötü
değil.

dengesiz 
ve 

nezaketsiz 
olabilir...

daha 
iyisine 

layıksın.

başka
bir wonder 
woman ve 
batman?

sen
ve jon yanımda 

olduğunuz sürece,  
mutlu olabilirim.

çok şey
kaybettik 

loıs.

ebeveynlerimizi, 
ailelerimizi, 

arkadaşlarımızı... 
her şeyimizi.

başka
bir ben?

önemli
olan 

birlikte 
olmamız.

kendimizin-
kinden bu 

kadar farklı 
bir dünya’da 

bile mi?

... ama
yine de bize

ait.

jonathan’ı 
beslemekle

o kadar 
meşguldüm ki 
ateş yakmayı 

unuttum.

cyborg,
titanlar yerine 

league ile birlikte 
çalışıyordu? bu dünyaya 

hiç alışama-
yabilirim.



telos’ta
hapsedildiğimiz ilk 

günlerde dünya’mızın... 
bütün evrenimizin

yok olduğunu
bilmiyorduk.

hayat
devam ediyordu. 

elimizden 
geldiğince 

yaşadık.

“multievrenin 
çöküşünü 

engellemiz için 
braınıac bizi ilk 
kriz’in olduğu 
günlere geri 

gönderdi.”

“jonathan 
doğdu.

“eve geri 
dönmenin yolunu 
bilmediğimizden, 
braınıac... onun 

var olduğundan 
bile habersiz 

olduğum
bir seviyedeki 

versiyonu…

“... bizi istediğimiz 
bir evrene 

göndermeyi
teklif etti.

“hemen gidemedik çünkü 
diğerlerinin, sonsuz 

sayıda insanın yardımımıza 
ihtiyacı vardı.



“umarım 
aradıkları 
mutluluğu 
bulurlar.”

mutluluk 
demişken... biliyorsun, 

bu evi
bir saniye 

içinde tamir 
edebilirim.

peki bu durumu 
burada kalmamıza 
izin veren çiftçiye 
nasıl açıklarsın?

traktörünü
bu kadar çabuk 

nasıl tamir 
ettiğini

hâlâ merak 
ediyor.

“TÜM gücümüzle 
savaştık.

“ve
başardık.

“antı-monıtor’un 
yenilgisiyle, 

zaman...

“... ve
multievren...

“... yeniden 
başladı.

“keşke barry, 
kara ve hal 

bizimle kalsaydı.

“ama onlar gelecekle-
rini başka yerlerde 

aramak istediler.



hayatlarımız 
keskin bir 

virajdan geçiyor 
clark.

haklısın
lo. her 

zamanki
gibi.

onlar kendi 
superman’lerine 

güvenmiyor ve 
bana da güvenme-

yeceklerdir.

beni
takip etmeye 

çalıştılar.

eğer
kendimi uluorta 
gösterirsem...

... bizi bulana 
kadar peşimi 
bırakmaya-
caklardır.

gizlenmeliyiz.

başka
kişiler 

olmalıyız.

yeter ki
ailemiz ayakta 

kalsın.

evet, o günü  
dün gibi

hatırlıyorum...

... ama aradan 
yıllar geçti.

anlamaya 
başlıyorsun 
smallvılle.

uyum 
sağlama-

lıyız.

şu anda
bebek oğlumuz... 

hazinemiz... 
hayatımızdaki

en önemli
şey.



bebeğim 
küçük bir 

adam oldu.

dikkat et 
ranger!

elimdekileri 
düşüreceğim...

RANGER!



kahretsin!
kes şunu 
ranger! okul için 

hazırlanmam 
lazım!

aynen öyle.
hadi toparlan 

jonathan.

işte o yüzden 
görevlerini 

dün gece 
bitirmeliydin.

neden
bunu babam 
yapmıyor?

apollo
yine ahırdan 
kaçmış. onu 

geri getirmeye 
çalışıyor.

saçmalık.

hiçbir 
arkadaşım 

benim kadar 
çok ev işi 
yapmıyor.

neden
bu kadar

çok iş yapmam 
gerekiyor? bir iş ahlakı

geliştirmek ve 
sorumluluk duygu-

sunu öğrenmek 
değerli şeylerdir

jon.
otobüsü 

kaçırırsam
bu sizin 

yüzünüzden 
olacak!

o zaman 
yukarı fırla 
ve dişlerini 

fırçala!

ayrıca
odun işleri 

senin görevin 
beyefendi.

nerede 
o?

an-nee!
okuldan önce

ev işi yapmaktan 
nefret

ediyorum.



bugün
şehre inmem 

gerekiyor jon. 
seni okula ben 

bırakırım.

an-nee!
ranger yine 
tuvaletten

su içiyor!

“gizemli.”

yalnız 
mısın?

clark. sen...
iyi misin?

bir-iki 
dakikaya 

geçer.

yine 
oluyor, 

değil mi?

yalan 
söylemeye-
ceğim loıs.

okyanus 
tabanında yirmi 

bir kilometre 
uzunluğunda 

çukur açmak…

... artık
eskisi kadar 

kolay 
olmuyor.

... pasifik’teki 
tsunami UYARASI, 

TEHLİKENİN 
GİZEMLİ BİR 

ŞEKİLDE ORTADAN 
KALKMASININ 

ARDINDAN İPTAL 
EDİLDİ.



bu güç
dalgalanmaları...

endişeye 
gerek yok 

lo.

hâlâ
görevimi yerine 

getirebilirim.

keşke
sebebini 

anlasaydık.

yalnız
çalışmanın

canımı acıttığı 
durumlardan

biri.

bununla 
başa 

çıkabilirim.

o gün 
bugün mü?

kitabım
üzerine o kadar 
yoğun çalışıyo-

rum ki bunu 
unutmuşum.

ve daha 
fazlasıyla.

hank 
henshaw.

yani
bu evrendeki 

versiyonu.

önemli 
olan bu.



bizim
evrenimizde, gemisi 

excalıbur yere çakıldık-
tan sonra o inanılmaz 

güçler kazanmıştı.

benim en
ölümcül düşman-

larımdan birine
dönüşmüştü.

“cyborg
superman.” 

neredeyse bü-
tün dünyayı sen 
olduğuna inan-

dıracaktı.

tarihin
tekerrür 

etmesinden 
korkuyor-

sun.

söylemesi
zor. bizim burada 
olduğumuz bütün 

süre boyunca 
uzaydaydı.

“jüpiter’e doğru
on yıllık bir görevden 

yeni dönüyor.

“aylar önce iletişim 
koptu. orada neler 

olduğunu kim bilebilir?

bu iş beni 
korkutuyor 

clark.

diğer
yaptıkların...

... yeterli
değil mi?

bu anı defteri. 
eğer jon onu 

bulursa...

bu jon için
ama biraz daha 
büyüdüğünde, 

şapşal.

aynen 
öyle.

ben 
hazırım!

loıs...



günaydın 
jonno. siz neden 

durmadan 
öpüşüp duru-

yorsunuz?

odunları içeri 
taşıdığın için 

sağ ol.

saçın 
ıslak.

atı
kovalıyorsan 
neden saçın...

çünkü
sonra

duş
aldım.

hiç 
su sesi 

duymadım.

gitme 
zamanı 

jon.

peki dışarı 
kaçan at 

hangisiydi?

zeus. 
güle 
güle!

ama 
annem 

dedi ki...

jonathan 
samuel 
whıte.

acele et 
yoksa geç 

kalacaksın!

tamam, 
tamam!

senin apollo 
dediğine yemin

edebilirim...

çünkü 
birbirimizi 
seviyoruz.

öğk.aynen seni 
sevdiğimiz 

gibi.




