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bir zamanlar 
ağaçta kalmış bir 

kediyi kurtarmıştım.

kız kardeşimin kedisi elbow 
nehri’nin üzerine sarkan yaşlı 
bir akmeşe ağacına çıkmış ve 

orada mahsur kalmıştı.

lena’nın aralıksız
yalvarmalarıyla hayvanı kurtarmak 

için tırmanmaya başladım.

köşeye sıkışmış hayvana 
elimi uzattığımda her 

köşeye sıkışmış hayvan
gibi davrandı: saldırdı.

beni 
tırmaladı.

ben de onu 
nehre attım.

ben sadece onu 
kurtarmaya 

çalışıyordum.

başarımın 
sırrı nedir?

anlamamıştı.



 

hikâyesini
metropolıs silueti 

boyunca inşa ettiğim, 
yenilediğim ve satın 

aldığım bütün binalarda 
okuyabilirsin.

anlaşılan yine 
yükseklerde 

uçuyorsun.

uçmayı
sever misin, 

thomas?

uçmak tercih
ettiğim bir ulaşım 
biçimi değildir. ilk 
kez bir helikoptere 

biniyorum.

evet, hatta 
chıcago’nun

dışına bile çok
az çıktın. 

neden
şirketimle bu 
kadar ilgileni-

yorsunuz?

sana
hayatının

fırsatını sunu-
yorum, thomas. 

değerinin iki
katını verece-

ğim.

nakit
parayla.

erkenden
emekli olup yeni 

teknoloji geliştirmeyi 
dert etmekten 

kurtulabilirsin. ailene 
odaklanabilirsin.

kord 
endüstrileri 

benim
ailem.

helikopterlerden 
bir sürü insan 

düşer.
anlamadım?

kazalar 
olur 

thomas.

kazalar 
gerçekten olur, 

bay luthor.

beni tehdit mi 
ediyorsunuz?

ne?

insanların
“en güçlünün hayatta

kalması” ifadesini yanlışlıkla
charles darwın ile ilişkilendirdiklerini

ama aslında onun filozof herbert spencer’a 
ait olduğunu biliyor muydun? o, darwın’in 

“türlerin kökeni” kitabı üzerine yaptığı 
analizden sonra teorilerini hayatın

bütün alanlarına uygulamıştır,
mesela ekonomiye.

satamam. 
satmayacağım.

ama sen
ve ben bunu 

değiştireceğiz, 
değil mi
thomas?

bu şirketi
dedem kurdu, sonra 
annem yönetti, şimdi 
de ben yönetiyorum. 
ve bir gün oğluma 

kalacak.

telefonda
söylediğim gibi, 

teklifinizden onur duydum 
ve bu davetiniz için de 
teşekkür ederim ama 

şirketimi size satamam,
bay luthor.

artık bütün
suçlamalardan aklandığım 
için görebildiğin her şeyin 
yüzde doksanı tekrar 

lexcorp’a ait.



 

hayır. hayır, 
thomas.

lütfen
beni yanlış 

anlama, seni tehdit 
etmiyorum.

... dedenin
mirasını birkaç 

dolar için 
açık artırmaya 
çıkaracaklar.

sen... sen
bunu... 

sonra
sevgili karını kırık

kalbini onaracak harika 
bir adamla tanıştıracağım. 

ama o da oğlunun aşırı 
dozdan öldüğü gün karını

terk edecek. intihar
etmesi için yeterli 

bir travma
olur.

bir
sorunumuz

var, bay 
luthor.

daha
önce bunun 
olduğunu 
gördüm.

çok 
trajik.

şimdi
beni anladın mı, 

bay kord?

oğlunu bir
ilaç bağımlısına 
dönüştüreceğim 
ve üniversiteden 

sokaklara atılmasını 
sağlayacağım.

talihsiz ölümünden sonra 
şirketini tasfiye edeceğim, 

çalışanlarının emeklilik 
primlerini ödemeyeceğim 

ve federal merciler 
yetkini kötüye kullandığının 

delillerini bulduktan
sonra... 

bütün 
aileni tehdit 
ediyorum.



 

bütün şehir 
karardı!

imdat! 
imdat!

burası
lex-soar 6!
gücümüzü 

kaybettik!

düşüyoruz!

burnu 
kaldır geri 

zekâlı!



 



"METROPOLIS 
KARARTILDI."



yola 
çıktım, 
grıd. BUNDAN SONRA 

SIRADA GOTHAM 
VAR.

BİR SAAT İÇİNDE DÜNYA'DAKİ 
GÜÇ VE İLETİŞİM 

KONTROLÜMÜZDE OLACAK.

İYİ
GÜNLER.



 

 

evine
hoş geldin, 
nıghtwıng.

evet.
ve ben 

izlediysem... batman de 
izledi.

biliyorum.

gelişimi 
izledin.

sadece
mr. zsasz’ı polise 

teslim etmeye geldim. 
chıcago’ya geri 

döneceğim.

zsasz’ın 
orada ne işi 

vardı?

kollarında
üç taş oyunu 

oynuyordu. her kurbanı 
için bir çizik. neden? 

bilmiyorum.

bir delinin zihninin 
nasıl çalıştığını 

hiçbir zaman 
anlamayacağım.

sanki
başka birinden 
konuşuyormuş 

gibisin.

gotham’da 
deli çok.

benim
için mi yani?

hepimiz 
için... 

başımızdan
çok şey geçti,

özellikle de son
zamanlarda. joker gibi 
bir manyağın yalanla-
rının bizi bruce’tan 
uzaklaştırmasına

izin verdik.

maskeler olma-
dan buluşalım. 

öylesi her zaman 
daha iyi.

bruce ile
yüzleşmek
batman ile

yüzleşmekten
daha kolay.



 

 

batgırl?

batgırl 
orada 
mısın?

arkham 
tımarhanesi?

bir
hapishane

mi?

ne
garip.

batgırl,
beni duyuyorsan

arkham’da çok büyük
bir sorun var. birisi çıplak

elleriyle kapısını
parçaladı.

batman’in
league’e haber 

vermesini sağla. ben
ne yapabileceğime

baka...




