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bir ebeveyn çocuğunu 
korumak için her şeyi yapar.

zaten tanrıçalar bizi bunun için 
yarattılar. amazonların varoluş sebebi 

insanlığa ilham vermek ve ares'in 
nüfuzuna karşı onları korumaktır.

birçok kayıp vererek 
herkül ve onun katil 

sürüsünü mağlup 
ettikten sonra, 

hippolyta bizi inzivaya 
çekilmeye yönlendirdi.

themyscıra adında 
gizli bir adaya.

orası bir 
cennetti.

ama biz yaşamımızı dünya ile 
savaş içinde geçirdik.

ya da öyle 
görünüyordu.

bugün bile hâlâ 
merak ediyorum.

hippolyta, bizi korumak
için mi dünya'yı terk etti...

... yoksa doğacak 
çocuğunu 

korumak için mi?

o gece bir 
fırtına adayı 

vurdu.

hippolyta 
ona dıana 
adını verdi.

ama dıana ve 
onun soyunun 
ötesinde başka 
sırlar da var.

mesela... hippolyta
o sırada doğum yapan 
tek amazon değildi.

daha 
karanlık 

sırlar.

sanırım gerçek babasının kimliğini 
gizlemeye çalışıyordu, tıpkı 

dıana'nın kilden mucizevi "doğumu" 
hikâyesiyle yapmaya çalıştığı gibi.

bir romalı 
ismi.

hippolyta, 
tanrılar bizi 

kutsadı.



... ben de doğurdum. sanki o gece 
kader tanrıçaları amazonların 

çocuklarıyla bir oyun oynuyorlardı.

adım myrina. amazon 
suikastçı. ekhidna'nın 
katili ve grıffon'un 

terbiyecisi.

ama hatalar
yapmış olduğum da 

aşikâr.

bir sorun var. 
yardım çağırmalıyız. 
epione ve onun şifa 

ışınını!

hayır penelope. 
kimsenin haberi 

olmamalı.

hippolyta'ya
gerçeği anlatmalıydın 

myrina. senin de 
hamile olduğunu 

söylemeliydin. 

tanrılar bizi 
lanetledi.

ne?
çocuğumun 

nesi var?

benim çocuğumun soyunu 
bir isimle ya da bir hikâyeyle 

gizlemenin yolu yoktu.



olsun. yine de 
o benimdi.

menalippe?!
menalippe, 

hippolyta'nın 
favori kâhiniydi. 

burada olmak 
istemesinin sebebi 

buydu.

böylece nedenini 
öğrenecekti.

bu geceki 
doğumları 

öngörmüştü 
ama daha ötesini 

değil.

bebeğin nefesinde
kül kokusu alıyorum. 

görebiliyorum.
karanlık tanrı'nın

kı-kızı.

bir gün 
gelecek, babasını 

arayacak.

ve
bir savaş

başlatacak!

görüyorum!



"karanlık tanrı ile 
anti-tanrı arasındaki 

savaşı görüyorum!

"korkunç bir 
fedakârlık yapacak 

bir adamı görüyorum.

"yeni bir tanrının
doğumunu görüyorum.

her şey şimdiye
kadar hiç olmadığı kadar 
berrak Jordan. her şeyi 

biliyorum.

kontrol
altında tutman 
gerek batman. 
zihnini berrak 

tut.

"bir kralın 
boğulduğunu 
görüyorum.

"bilim ve sihrin 
ölümünü görüyorum.

bundan 
emin misin?

sadece
söyle vıc. 

söyle!

"her zaman kaçıp 
kurtulan adamın 

yakalandığını görüyorum.

kahretsin, 
çalışsana.

"ve hepsinin 
merkezinde ise 
bir amazon'u 
görüyorum.

"bu 
hippolyta'nın 

kızı!"

"dünya'ya geri 
dönmüş. 

tanrıların bize 
verdiği görevi 

devam 
ettiriyor.

şimdi!

"umudun 
kayboldu-

ğunu 
görüyorum.

superman?! 
neredesin?
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sadece
söyle vıc. 

söyle!

"her zaman kaçıp 
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yakalandığını görüyorum.

kahretsin, 
çalışsana.

"ve hepsinin 
merkezinde ise 
bir amazon'u 
görüyorum.

"bu 
hippolyta'nın 
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"dünya'ya geri 
dönmüş. 
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"umudun 
kayboldu-

ğunu 
görüyorum.

superman?! 
neredesin?



ama bu çocuk
yaşarsa, dıana ve

arkadaşları acı çekecekler! 
bu çocuk yaşarsa,

dünya büyük karanlığa 
gömülecek!

ona
zarar vermenize 

müsaade 
etmeyeceğim.

o,
karanlık 

tanrı'dan gelen 
bir felaket 

myrina!

onu hiçbir şey durdura-
mayacak! onu hiçbir şey 
durduramayacak! onu 

hiçbir şey durdura-
mayacak!

menalippe'nin
kehanetleri hep

doğru çıkmıştır! herkül'ü
öngördü! bu adayı 

öngördü! doğumları 
öngördü!

bu
savaşın da 

gerçek olması 
riskini

alamayız!

ben 
olmasını 

istiyorum!

gölgeler 
hepimizi 

yutacak!  ve o 
değişecek.

başka 
seçeneğimiz 

yok.



dıana. 
bruce. hal. 

scott.

vıctor.
barry. barda.
clark. Jason.

arthur. Jessıca.
bılly. lex.

ıstırap
çekecekler.

neyi bekliyorsun? 
çıkmama yardım 

et!

üzgünüm 
penelope.

planımın
bir parçası 
değilsin.

eğer bu çocuk 
hayatta kalırsa, 

düşünülemez
bir yıkım

yaşayacağız!

"bu evren 
ölecek...

"... ve anti-tanrı 
yeniden doğacak!"

mobıus!

eğer bebeğin 
yaşarsa myrina, 

bu dünya 
ölecek!



"hepsi 
darkseıd'ın kızı 

yüzünden."
ve benim

kızım bu evrenin 
kurtuluşu 

olacak.

"onun adı 
graıl 

olacak."

daha sonra 
oradan kaçtım.

denize doğru giderken 
hippolyta'yı gördüm...

... ama o beni 
görmedi.

penelope ve menalippe'nin 
cesetlerini yanıma aldım ve 

sahile getirip tekneye koydum. 
üçümüz birlikte fırtınada 

kaybolmuşuz gibi görünecekti.

themyscıra'dan 
ayrılan ilk 

amazon bendim.

bugün bile, 
çocuğumu korumak 
için her şeyi yaparım.

onun için herkesi 
öldürürüm.

darkseıd'a 
ölüm.

nasıl bir canavara 
dönüşmüş olduğu 

önemli değil. 

görevimiz
devam ediyor.



barış ve eşitliğin olmadığı bir ülkede bunlar için mücadele 
eden bir adam zamanında demişti ki, "her gece uykuya daldığımda 

ölürüm ve her sabah uyandığımda yeniden doğarım."

mahatma gandhı adlı insanın gerçekliğin 
arkasındaki hakikati bilen çok az kişiden biri 
olduğuna inanıyorum çünkü söylediği insan 

ruhu için bir metafor olmaktan daha fazlası.

evren için 
bir metafor. çünkü

dünyalar yaşar.

ve dünyalar 
ölür.

sonra yeniden 
yaratılırlar ve 
yine yaşarlar...

... ve yine 
ölürler.

yaşarlar ve ölürler. 
yaşarlar ve ölürler.

varoluşun karanlık sırrı tarihin 
tekrar yok edilip yeniden 

doğmasıdır. her olay kendini 
tekrarlamıştır. önemsiz bir 
kurtçuğun doğumundan bir 
superman’in ölümüne kadar.

ama bu artık 
sona ermeli.




