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ebeveyn 
olduğunuzda 
herkes size

tavsiye vermeye 
çalışır.

tabii bir de diğer ebeveynler 
arasında çocukların gelişimi 

üzerine adı konulmayan
bir rekabet vardır. "benim kızım daha dört aylık ve 

şimdiden emeklemeye başladı bile!" 
tanrım, bundan nefret ederim.

mesela benim oğlum 
arabaları başının üstüne 

kaldırabiliyor. sen bununla 
yarışabilecek misin?

isteseniz de 
istemeseniz de.



gerçek şu ki kimse
sizi ebeveyn olmanın

korkutuculuğuna
hazırlamıyor. o yüzden 

çevremize duvarlar örüp...

... kimsenin bizi 
görmediğini 
sanıyoruz.

kocam bir gün bana 
babasının en büyük 

korkusunun
farklılığından dolayı 

oğlunun elinden 
alınması olduğunu 

söylemişti.

bu yüzden duvar 
örmekte oldukça 
başarılı oldular.

babasından çok şey 
öğrenmişti.

umarım
geç kalmazsın 

bruce.

bu
teşebbüste 
bana destek 

olacağına söz 
vermiştin.
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ama sonsuza dek 
saklanamayız.

her duvarın 
arkasında volta 

atan bir kurt 
vardır. eninde 
sonunda içeri 
girmenin bir 

yolunu bulurlar.

söz konusu bir süper 
aile olsa bile. dünyanın 

tehlikeleriyle tek 
başımıza yüzleşemeyiz.

ama duvarlarımızı yıkarsak, 
buna gerek kalmaz. iyinin de 
kötünün de içeri girmesine 

izin vermeliyiz.

zor olan kimin
ne olduğunu 
çözebilmek.

buradayım.

görevimiz 
basit. girip 
çıkacağız.
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neyse ki annelik içgüdümün yanında, 
ben aynı zamanda dünyanın en iyi 

muhabiriyim. bunu çözmek benim işim.

... yedi dolar mı?! ben de
unut bunu dedim! köşede başka
bir adam bedavaya veriyordu
anne! yani herif biraz garipti

ama beleş olması iyidir,
değil mi?

umarım
parayı dondurma 

için harcamam 
sıkıntı olmaz.

sorun değil
 ama sakın babana 
söyleme. bu arada, 

babanın dediğini
yaptın mı?

evet, anne.
eve gelirken 

kimsenin takip 
etmemesine dikkat 
ettim. güçlerimi hiç 

kullanmadım.

kasabaya
giden bir 
kestirme

yol buldum.
ama güçlerimi 

kullanabilseydim, 
ev işlerini

daha çabuk
bitirebilirdim.

mesele
işleri çabucak 
bitirmek değil 

jon. babanın nasıl 
endişe ettiğini

biliyorsun.

bize
hiç misafir 
gelmez ki...

ha?



ben 
açarım!

bu benim
tarzım değil dıana. 
ben böyle şeyler 

yapmam.

babam güçlerimi 
sadece savunma amaçlı 

kullanmamı söylüyor. 
hızlıca bir göz atsam 

sorun çıkmaz 
herhalde.

bir de
yanında

domuz mu
getirdin?

yaban-
domuzu.



hayatta aynı şeyi 
baştan yapma 

fırsatın yoktur.

ikinci bir şans 
verildiği için 

kendimizi
şanslı

saymamız 
gerekiyor.

eski yöntemler 
burada işlemiyor.

bu yeni dünyaya uyum 
sağlamamız lazım. clark için 
yeni insanlara güvenmenin 

zor olduğunu biliyorum.

yani, yıllar boyunca
en iyisi olduğunu 

düşündüğü için benden 
gizli kimliğini sakladı 

ama kim için en iyi?

benim için duvarını
yıktığından beri

hayatının daha iyi olduğunu
garanti edebilirim.

ama eski alışkanlıklar zor yıkılıyor. burada yeni 
duvarlar örmekle kalmadı, onları daha da yükseğe dikti.

bu konuda 
öyle inatçı ki.
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