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üzgünüm 
efendim.

ziyaret 
saatleri 

yarın sabah 
başlıyor.

maalesef 
buradan ayrılmak 

zorundasınız.



DAN JURGENS YAZAR
TOM GRUMMET ÇİZER

DANNY MIKI, MARK MORALES
ve SCOT HANNA ÇİNİLEME

GABE ELTAEB RENKLENDİREN
CARLOS M. MANGUAL KALİGRAFİ

PAUL PELLETIER, TONY KORDOS
ve ADRIANO LUCAS KAPAK ÇİZERLERİ

AMEDEO TURTURRO  YARDIMCI EDİTÖR
BRIAN CUNNINGHAM  GRUP EDİTÖRÜ

anlamadım?

üzgünüm
bay luthor ama 
perry whıte'ın 

talimatları
çok açık.

yarın sabah
metropolıs'in resmi 

superman'i anma
töreni bitmeden
kimse bu pelerini

görmeyecek. 

hanımefendi, 
merak

ediyorum.

* bu hikâye actıon comıcs 
#957'deki olaylardan önce 
gerçekleşmektedir. – brıan

daıly planet 
bu pelerini 

elde etmeyi 
nasıl başardı?
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hiçbir fikrim yok. 
sormanız 
gerekir...

superman ve 
clark kent'in

aynı kişi olduğunu 
artık herkes 

biliyor.

clark'ın
ailesi yoktu. 

dolayısıyla 
ölümünden 

sonra...

... pelerini 
bize teslim 

edildi.

biz de onun
kahramanlığını ve 

fedakârlığını burada 
onurlandırmak 

istedik.

insanlar gelip 
saygılarını sunmak 

istiyor.

artık 
yapabile-

cekler.

peki
ya saygılarını 

sunduktan 
sonra whıte?

onu insanlar 
sonsuza dek 
ağlasın diye 

vitrinde mi 
tutacaksın?

whıte.



sadece 
superman'e 

saygı göster-
miyoruz.

içimizden
birini de 

anıyoruz.

... hepsini 
ben eğittim.

elimde 
büyüdüler.

clark 
benim...

beni dinle
luthor. clark kent 
bir gazeteciydi ve 

işinde çok iyiydi. 

benim
için çalışan

bu genç 
insanlar...

... oğlum 
gibiydi.

geri 
dönmüşsün. aynen öyle 

dıana.

yokluğumda
ne kadar çok şeyin 

olup bittiğine 
inanamıyorum.



uzun lafın 
kısası, bu sefer 

üstesinden 
gelemedi.

onu 
kaybettik.

apokolıps'te 
kalmaya karar 

veren sendin.

evet,
ne iş bu?

bu
yüzden mi orada 

kaldın? doğru 
zamanı bekleyip 
onun sembolünü 
çalmak için mi?

onu çalmadım,
bu sembolü bana 

apokolıps'te 
ardora ve diğerleri 

verdi.

onun hatırasına 
saygımı sunmak için 

taşıyorum.

nasıl öldüğünü
hâlâ bilmi-

yorum.

biri lütfen 
anlatabilir

mi?

o sırada 
superman 

daha
hayattaydı.

nasıl geri 
döndün ve neden 

superman'in 
sembolünü 

taşıyorsun?

güçlerini çalarak 
onu zayıflatan bir 
hain ile kryptonit 

zehirlenmesinin 
kurbanı oldu.

daha 
sonra 

da...

ve böylece 
metropolıs 

büyük kahra-
manını yitirdi.

ne 
trajik.

diğerinden 
ona 

bahsetsek 
mi?

yeni
arkadaşımız 

kendini halkın 
önüne çıkmaya 

hazır hissedene 
kadar...

... hayır.
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ölümünden 
sonra

hayatta 
olduğundan 

daha çok 
sevilecek.

bu gezegenden 
olmayan birini 

onurlandırı-
yorlar.

bayrak 
yarıya 

indirilmiş.

başkanın 
talimatıyla.

superman. şehir 
matemde.

ölmüş.



"apokolıps 
benimdi." "orada 

kalabilirdim." 

"darkseıd'ın
tahtında kral ve 

hükümdar olabilirdim."

"elimdeki
kaynaklarla

her şeyi 
yapabilirdim."

"sayısız dünyayı 
ele geçirebilirdim."

"hatta
galaksileri."

"ama 
kontrolüm 

altındaki bir 
anakutu ile 

geri döndüm."

"inanılmaz 
yetenekleri 

var."

"metropolıs'teki bütün 
alarm sistemleriyle 

bağlantıda olmak gibi."




