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SMallvılle.
annem ve babama 
onları sevdiğimi 
söylediğim ilk anı 

hatırlıyorum.

babam şaşırmıştı. 
hatta mahcup 

olmuştu.

ama sonra
bir şeyin
onların 

beyinlerinden 
uzayın

derinliklerine 
sinyaller 
çektiğini 

keşfettim.

… çünkü düşmanımın kıçına 
tekmeyi basmaya gidiyorum. 

buna hazır 
olduğunuza 
emin misiniz 

bayan lang?
hadi ama
dr. ırons.

sizin bir
dahi olduğunuzu 
biliyorum fakat 

benim bütün 
cihazlarımı çözecek 

zamanınız
yok.

yukarıda
neler olduğunu 

bilmiyoruz.

hayatınızı
riske atıyor 
olabilirsiniz.

hey, korkma. 
bak, mantar 

tabancam 
yanımda.

ve eğer
böyle ölüm kalım 

muhabbeti 
yapacaksak,

bana lana demeye 
başlasan

iyi olur.

pekâlâ 
lana. sen de 
bana john 

de.

“steel” 
demeyeyim 

mi?

birbirimizi 
daha iyi 

tanıdığımızda 
olabilir.

ha.

ve şimdi
düşmanın
fark etme 

ihtimalinden 
duyduğum 
endişeyle 

onlara
veda bile

edemiyorum.

biz öyle şeylerin 
yüksek sesle 

söylendiği bir aile 
değildik.

smallvılle’deki 
herkes gibi komaya 
girdiklerinden beri 
her gün yanlarına 

oturup onlarla 
saatlerce 
konuştum.

yine de o
gülümseyerek 

elimi tutmuştu.

ve şimdi…
benim de onun için

yapabileceğim
tek şey bu.

havalı 
konuşuyorum, 

şakalar 
yapıyorum.

ama kalbim 
boğazımda.

annemle babam 
ölüyorlar.

ve ben uzaya 
çıkmak 

üzereyim.

her an ağlayabilir, 
çığlık atabilir veya 

kusabilirim…



... ama hepsini
bastırıyorum.

vay.
bunun hepsini 

sen mi inşa 
ettin?

hükümet 
droneları. izimi 

colorado’da 
kaybettirdiğimi 

sanmıştım.

evet. hükümetin onun 
doomsday enfeksiyo-
nunu öğrenmesinden ve 

onu devlet düşmanı ilan 
etmelerinden hemen 

sonra.
o artık

gezegende 
olmadığına göre 
anlaşılan tekrar 

benim peşime 
düşmeye karar 

vermişler. 

hoooo!
çok

güçlüymüş!

evet...

... ama 
onlar da 
çok hızlı 
geliyor.

neden bu kadar 
endişeleniyorsun?

alt tarafı 
drone onlar...

ah. sen
buraya gelirken 

yolda ufak bir 
kapışma yaşadığını 

wonder woman 
söylemişti...

... superman’e 
yardım

ediyordun,
değil mi?

evet.
ama arayüzler 
standarttır. 

kolayca 
bağlanabi-

lirsin.

güzel.

ne?

kahretsin.

bunu
başaracağız 

clark.

lanet olsun, 
bunu

başaracağız.

...ve görünüşe 
göre sen buraya 

epey tatlı top 
taretleri  yerleş-

tirmişsin. ama
superman olsa
ne yapardı diye 

sormaktan kendimi 
alamıyorum.

... ama 
inan 

bana...

... superman 
drone 

parçalamaya 
bayılır.

john...
şimdiye kadar 

dostumuzla
ne kadar zaman 

geçirdin,
bilmiyorum.

evet.



işte 
söylediğim 

tam da 
buydu!

itiraf 
etmeliyim...




