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bölüm
bír

ya Z a r

renklend i ren

kapak  ç i Zerler i
var yant  kapak

ç i Zerler i yard ımc ı  ed i törler ed i tör

kal i graf i

ç i Zer ç i n i leme

hayır, 
lütfen!

uzaklaş-
malıyız!

kaçın!
hepiniz kaçın! 

uzaklaşın!

buraya 
geliyor!
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... KorKU...

... korkuyu 
yayın...

... yaşam 
onun tadına 

baksın...

kaçamıyorum... 
kaçamam.

beni bulacak, 
kaçarsam beni 
yakalayacak!..

hayır.

eskiden
her şeyden korkardım. 

herhangi bir şey 
yapmaktan korktuğum 

için saklanırdım. kimsenin 
yanında olmak

istemezdim.

tüm
dünyadan

o kadar çok 
korkardım 

ki.
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ama 
bugün 
değil!

>gnnnh<
çok fazla... 

yapamıyorum...

sımon!

baz! sana 
ihtiyacım 

var!

... o şey hepimizi
korkutuyor. 

korkudan
savaşacak güç

bulamıyoruz.

... hata...

büyük...



biz green 
lantern’larız 

pislik! korku 
yenmemiz 
gereken
ilk şeydi!

>gnh< hâlâ 
yeterli değil. onu 

durdurduk ama 
yenemiyoruz.

etrafta... >hnn< ... 
başka lantern 

yok...

hayır 
ama biz 
varız...

hepiniz
bir çizgi 

oluşturun!

birlikte...

birbirinize 
tutunun, 

etraflarında 
çember 

oluşturalım...

herkes el ele 
tutuşsun...



... ve sakın 
korkmayın.



... ve sakın 
korkmayın.



acil durum 
hizmetleri 
etkilenen 

bölgelere 
gidiyor.

can kaybı
 yok gibi 

görünüyor, 
yaralanmalar 

ve mal kaybı 
bildiriliyor.

şanslıydık.

hiç böyle 
bir korku 
hissetme-

miştim.

iki acemi lantern'ımız 
harika iş çıkardılar. ikiniz 
olmasaydınız olay farklı 

sonuçlanabilirdi.

teşekkür ederiz. 
sadece işimizi 

yapıyoruz.

ne havalı
olduğunu gördü-

nüz mü? "bugün 
değil!"

müthiştin. 
gerçekten. konuşabilir 

miyiz?

daha
sonra yapalım. 

aile yemeği 
var.

evlerinize 
giden boom 

geçitleri
hazır.

barry...

dehşet 
vericiydi.



... bana
bir konuda yardım 

edebilir misin?

gidiyor 
musun? evet. sanırım. 

yapacak işlerim 
var. işlerin

arasında akşam 
yemeği de var mı? 
çünkü öyleyse, ee, 

yani benim bir 
programım

 yok?..

vay. tamam.
bana çıkma 

teklifi mi 
ediyorsun?

galiba...
evet. hayır mı 
diyeceksin?

hayır, 
ben...

aman
tanrım, hayır 

diyorsun. kendimi 
aptal gibi 

hissediyorum.

hayır.
evet demek

istedim. hayır 
demiyorum.

diğerlerine de 
sormayacağız, 

değil mi?

yok, yok, 
hayır!

dur, sence 
sormalı 

mıyız?

hiç
sormayın jess. 

bunu seyretmek 
çok eğlenceli 

olsa da.

başka 
planlarım 

var.
sımon'ın da.

öyle mi?

tabii ki 
öyle. 
hadi.

gerçekten 
mi?

gerçekten.

tabii.




