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içimde çok, 
çok kötü bir 

his var.





artık

darkseıd

öldü.

insanlar yüzlerini 
gökyüzüne dönüp 

tanrılara baktıklarından 
beri, hep merak ettiler...



bir tanrı 
ölebilir mi? doğru mu

ana kutu?

antı-monıtor ve
onun gölge yaratıklarının 
ortadan kaybolmasından 

endişelenmeli miyiz? böbürlen-
meye bile zaman ayırmadan 

çekip gittiler?

graıl de 
kayboldu.

... ve sonra her 
şey sakinleşti.

eğer bir tanrı 
ölebiliyorsa... 

arkasından 
neler olacak?

darkseıd yere yıkıldığında 
kör edici bir kırmızı ışık ve 
kulaklarımızı patlatan bir 

sesle beraber yer sarsıldı...

EVET. 
DARKSEID 

ÖLDÜ
SCOT.

ARTIK 
ÖZGÜRSÜN.

bunu
ben mi 
yaptım?
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yeni tanrılar 
doğacak.

darkseıd'ı
ben mi 

öldürdüm?

korkunçtu. 
öldüğünü 

hissedebiliyor-
dum. görebili-

yordum.

onu sen 
öldürmedin 

flash.

onu
black racer 

öldürdü flash, 
sen değil. 

o darkseıd'ın en büyük 
silahıdır. darkseıd, 

apokolıps'i ele geçirdiğinde 
ölüm’ü esir aldığını

iddia ediyordu.

ama ölüm ile ancak 
bilinci olan bir konağa 

bağlanırsa iletişim 
kurulabiliyordu.

üzgünüm.

çünkü ben bile
racer ile birleş-

meden kaçamam. ölüm 
bir konak seçtikten 
sonra ona her zaman 

bağlı kalır ta ki...

neden
üzgünsün 
mıster 

mıracle?

ben diğer 
konaklar gibi 
değilim. ben 

ölümden kaçmak 
istemiyorum.

darkseıd, racer'ı çağırmış olabilir
ama antı-monıtor bir şekilde onun kontro-

lünü ele geçirdi. seni ona bağlanmaya
zorladı flash.

black
racer kim

ya da 
nedir?

onu 
kontrol 
etmek 

istiyorum.



duyuyor 
musun 

luthor?

ben 
duyuyo-

rum.
ding-dong, 

canavar 
öldü.

apokolıps
boyunca ana kutular 

köle efendilerine haberi 
verdi. köle efendileri 

kölelere duyurdu. artık 
herkes biliyor.

superman, çukurların enerjisi hücre-
lerini yok etmeden önce sana yardım 

etmeliyim...

sana hiçbir şey için ihtiyacım 
yok luthor. hücrelerim gayet 
iyi ve bu cerahatli gezegen 

bozmasından çekip eve gitmek 
için yeterli enerjiye sahip.

ama sen 
luthor...

sen
burada 

kalıyorsun.



yıllardır
süren rekabetimiz 

bugün bitiyor.

ka-kabul ediyorum 
superman. istediğin 

bu muydu?
beni

istediğin zaman 
öldürebilirdin.

sen 
kazandın.

tabii ki 
ben 

kazandım.

ben
superman'im.

bu geceyi çıkarabi-
leceğini sanmıyorum 

ama yine de seni 
uyarayım.

sakın 
dünya'ya 
dönme.

seni
bir daha 

görürsem 
paramparça 

ederim.



yukarı, 
yukarı

ve 
uzaklara.

bir insan.

bir insan 
bulduk!

"o öldü."




