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hafızamda... bir şeyler oluyor... 
hikâye durmadan değişiyor.

amazonların kraliçesi 
tanrılardan bir kız çocuk 
diledi çünkü duyduğu bu 
arzu sonunda kalbini 
paramparça edecekti.   

ve tanrılar cevap verdiler,
dediler ki kil ve kumdan
bir bebek şekillendirirse, 
iradeleriyle ona can 
verecekler ve kraliçenin
bir kız bebeği olacaktı.

amazonların kraliçesi âşık 
olmuştu ve kalbini kazanmayı 
hak eden adam onun hem 
savaş alanında hem de diğer 
alanlarda eşitiydi.

hatta o bir adam bile 
değildi, gerçekte 
olympos’un kralıydı ve 
böylece doğurdu kraliçe 
zeus’un çocuğunu .

ve böylece 
cennete bir kız 
çocuk doğdu.

ve kraliçe prensese 
dıana adını verdi...

veya çocuklarını.

ya da.



GREG RUCKA Yazar  MATTHEW CLARK Çizer (1-14. sayfalar)  SEAN PARSONS Çinileme (1-14. sayfalar)
LIAM SHARP Çizer (15-20. sayfalar)  JEREMY COLWELL (1-14. sayfalar) ve LAURA MARTIN (15-20. sayfalar) Renklendirenler
JODI WYNNE Kaligrafi  LIAM SHARP ve LAURA MARTIN Kapak Çizerleri  STANLEY “ARTGERM” LAU Varyant Kapak Çizeri
DAVE WIELGOSZ Yardımcı Editör  CHRIS CONROY ve MARK DOYLE Editörler
WONDER WOMAN, WILLIAM MOULTON MARSTON tarafından yaratılmıştır. PAULO SUQUEIRA’ya teşekkürlerimizle

... daha önce böyle birini görmemiş olan 
dünya ise ona wonder woman dedi.



o kadar çok insan bana 
öyle değişik adlar taktı ki.

bazıları iltifattı. çoğu ise hakaret.

çok azı 
isabetliydi.



wonder.

“wonder” kelimesini hayranlıktan 
söylediklerini düşünürdüm.

bana verdikleri ismin 
onların takdirini 
ifade ettiğini.  

belki bir zamanlar 
öyleydi. ama hikâye durmadan 

değişiyor.

woman.



bana “wonder” dediklerinde 
kastettikleri bu değil.

artık değil. belki 
hiç değildi.

bu onların 
kelimesi, 
benim değil.

merak ediyorlar.

o nedir? böyle 
bir kadın nasıl 
var olabilir?

kim bu kadın?



gerçek şu ki artık 
bilmiyorum. gerçek...

... önemlidir...

ya da ben öyle olduğunu 
düşünüyorum.

belki bir zamanlar 
öyleydi ama artık 
değil.

ya da hiçbir 
zaman önemli 
değildi.

ama bu 
yanlış... 
değil mi?

önemli olmalı.
çok önemli olmalı.

veya olmamalı. 
hikâye durmadan 
değişiyor.

savaşın ilk 
kurbanı...

... gerçektir.

bu savaş 
tanrısı’nın 
miğferi. ares 
tarafından 
giyildi, benim 
tarafımdan 
kazanıldı.

ama bu doğru 
olamaz ki. savaş...

sanırım 
ben savaş 
tanrısı’yım.



kraliçenin doğurduğu kız çocuk, 
amazonlar ölümsüz olduğu için 
onların hepsinin evladıydı.

onu çok sevdiler ve bildikleri her 
şeyi ona öğrettiler, bilgilerini 
ve bilgeliklerini paylaştılar.

... bir sürü 
çocuktan sadece 
bir tanesiydi ama 
herkes ondan 
şüpheleniyor
ve onu hor 
görüyordu,
kız kardeşleri 
kadar değerli 
olmadığı
söyleniyordu.

ve sonra cennetin 
kapıları binlerce 
yıldır ilk kez geçildi.

tanrılar tarafından 
sahillerine sürüklenen, 
ölmek üzere bir denizci.

... uğursuz bir haberin 
kasıtsız habercisi...

... ares zincirlerini kırarak 
cinnetini bütün dünyanın 
üzerine salacak.

cennetin duvarları bile 
yıkılacak ve amazonlar da 
savaş tanrısı’nın bitmeyen 
kana susamışlığında 
boğulacaklar.

kraliçe tanrıların gönderdiği mesajı
dinledi, anladı ve şöyle cevap verdi.

veya...

farklı olduğunu biliyordu, 
utanıyordu ve cennetin evi 
olmadığına inanıyordu.

doğal değil 
deniyordu, bir 
anneden değil, 
kilden doğmuştu.

kız farklı olduğunu biliyordu 
ama bu utanılacak bir şey değil, 
aksine kutlanacak bir şeydi. ya da...



themyscıra askeri evine götürmesi 
için bir şampiyon seçecek ve o 
şampiyon insanların dünyasında 
erkeklerle birlikte savaşarak 
ares'in çılgınlığına son verecekti.

bu şampiyon ebedi 
gençliğinden,
evinden, ailesi ve 
arkadaşlarından 
vazgeçecekti.

amazonlardan hiçbiri  
bu fedâkarlık yapmak 
için bir an bile tereddüt 
etmedi...

... belki kraliçe çok uzun 
zamandır beklediği kızını 
kaybetmekten korkmuş 
ve yarışmalara katılmasını 
yasaklamıştır... 

... ama sonuçta bütün 
kız kardeşlerinden 
üstün olduğunu 
ispatlayan prenses 
oldu.

... bir daha asla 
ama asla geri 
dönemeyeceğini 
bilerek.

ve böylece prenses 
insanların dünyasına 
geldi.

themyscıra'nın şampiyonu 
olacak ve evini terk 
edecek kişi prenses idi...

... veya belki biri etmiştir...



ve her şey 
değişti.

her şey 
durmadan 
değişiyor.

bunu yapama-
malıydım.

... altın 
kementim 
gibi...

bu bir tanrının miğferi. 
hephaistos'un yarattığı 
her şey gibi zarar 
verilemez, tıpkı...

hayır.

benim hikâyem.

aynı bu hikâye gibi.




