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mevzi
güvende.

hiç kimse...

anlıyor
musunuz, hiç
kimse... ben emir
vermeden ateş
etmeyecek.

yeniden s.c.u.'nun *
başına geçmen
harika, maggıe.

medya
barikatların
arkasında
kalacak,
olsen.

bana
neler olduğunu
anlatmak ister
misin?

*

biz eski arkadaşlar
değil miydik...

s pecıal c rımes unıt:
ö zel s uçlar b irimi

... şuna bak, bana
yüzbaşı havalarını
atmaya başladın
bile.
ee?

"... beklemekten
başka çaremiz yok."

dört saldırganın
rehin aldığı bir sürü
insanı kurtarmaya
çalışıyoruz.
daha
bir talepleri
olmadı. amaçları
her ne ise...

kıpırdamayın
ve sesinizi
çıkarmayın.

istediğimizi
alınca siz de
serbest
kalacaksınız.

tabii
uslu uslu
oturduğunuz
sürece.

ne
istiyorsanız...
size onu

verebiliriz.

sadece
ne istediğinizi
söyleyin!

kuralları
duydunuz.

konuşmak
yok.

tamam da...
biz ne istiyoruz
yahu?

... elektriği
kesebilirler.
standart
prosedürleri
uygulamalarını.

harika.

her an...

tamam,
jeneratörler
devreye girene kadar
yirmi saniyemiz
var.
bunun
bir önemi
olmayacak.

bu o mu?..

o zamana
kadar bu iş
biter.

olamaz!
öldüğünü
söylemişlerdi...

bir şeyler oluyor
yüzbaşı sawyer!
işaretimle
harekete
geçiyoruz!

kaburgalarımı
kırdı!

çığlıklar!

rehineler mi
yoksa?..

silah sesi
olmadan
mı?
arkama
geç.
içeri...

... giriyoruz?

rahat
olun
yüzbaşı.

Her şey

Lex Luthor'un
kontrolü
altında.

DAN JURGENS Yazar PATRICK ZIRCHER Çizer
TOMEU MOREY Renklendiren ROB LEIGH Kaligrafi
IVAN REIS, JOE PRADO ve SONIA OBACK Kapak Çizerleri
RYAN SOOK Varyant Kapak Çizeri
PAUL KAMINSKI Yardımcı Editör MIKE COTTON Editör
EDDIE BERGANZA Grup Editörü

BÖLÜM BİR

baba baksana!
şimdiye kadar
kaç gezegene
gittin?

çok uzaylı
gördün mü?

çok mu?
sanırım bunu
durup düşünmem
lazım jon.

iyi uzaylılar mı
kötü uzaylılar
mı?
her
türünden.

buzdolabında
hiç yemek yok,
hiçbir şey yerleştirilmedi ama televizyonu kurmayı
bitirdiniz mi?

evet.

ve ben bu oyunlara
çok emek verdim,
tamam mı? aslında...
yani sen...

ben
yapmadım.

jon.

ülkenin
öbür tarafına
taşındık diye video
oyunlarımdan
vazgeçecek
değilim.

... beş saniyede
her şeyi
yerleştiremez
misin?

babanın yetenekleri
ve senin ortaya çıkmaya
başlayan güçlerin özel
durumlar için jon.
onları
hayatta hile
yapmak için kullanmamalısın.
eğer bir kere
yapmaya başlarsan
vazgeçemezsin.

ne demek
istediğini
anlamıyorum.

kolay yolu
seçmediğimizi
söylüyor.
yardım etmek
için burada
olduğumuzu.
insanları
korumak ve...

... ve...

baba!

bizim cesur
ve asil koruyucumuz, superman,

hayatını
kaybetti.

güvenliğimizi
sağlamaya
çalışırken
öldü.

o senin

sembolünü
giymiş!

metropolıs gibi
büyük ve görkemli bir
şehir korumasız
kalamaz.

ben
size söz veriyorum...

... burada
ve şu anda...

clark?
bekle!

... hayatta
olduğum
sürece...

... ben,

lex luthor, sizin

superman'iniz
olacağım...

... ve
metropolıs
benim korumam
altında güvende
olacak.

clark?

ikimiz de luthor’un ne
olduğunu biliyoruz loıs.
insanların
hayatlarını
yok ediyor.
kaosa sebep
oluyor.

bizim
dünyamızda,
evet. ama bunu

çok uzun zamandır bunun için uğraşıyoruz. luthor'un bu küçük şovu
kendini dünyaya göstermene
değer mi?
luthor'un masum
olduğuna sen de benim
kadar inanmıyorsun
loıs.

konuşmuştuk.
bu lex luthor'u
araştırdın ve

hiçbir kötü şey
bulamadın.

işlerimizi
gizli halletmeliyiz.
jon'un güvenliği
için.

bu dünyanın
superman'inin
öldüğünü kabullendim loıs.

belki.
ama kanıt
olmadan...

ama
luthor'un onun
yerini almasına izin
veremem.
gölgelerden
çıkmanın zamanı
geldi.

metropolıs'in
ihtiyacı olan
gerçek bir

haydi baba,

haydi!

"bir gariplik var
yüzbaşı
"bir sawyer."
gariplik var
yüzbaşı sawyer."

"ne
gibi?""ne
gibi?"

"saldırganları sorguladık.
orada
görünüşe
göre neden
"saldırganları
sorguladık.
olduklarını
bile göre
bilmiyorlarmış."
neden orada
görünüşe
olduklarını bile bilmiyorlarmış."

"tek bildikleri,
onlardan
dikkatleri
"tek
bildikleri,
lobiye
çekmelerinin
onlardan
dikkatleri
istendiği."
lobiye çekmelerinin
istendiği."
binayı aradığımızda
en
üst katta
binayı
aradığımızda
devasa
en bir
üstoda
katta
bulduk.
devasa bir oda
bulduk.
duvarları
ve kapısı
bir
duvarları
metre
vekalınlıkapısı bir
ğındaydı.
metre kalınlığındaydı.

tahmin
edeyim.
tahmin
edeyim.
kapı

açıktı.
kapı
açıktı.

içi de

boştu.
içi de
boştu.
bir

yanıltmaca.
bir
yanıltmaca.

demek ki
bu iş demek
daha ki
bitmedi.
bu iş daha
bitmedi.

aynen öyle
daha
yüzbaşı.
aynen öyle
başlamadık
daha
yüzbaşı.
bile.

başlamadık
bile.

