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güneş 
panellerimiz 

tekrar 
çalışıyor... … yardımın için 

teşekkürler 
superman.

bu iş tahmin ettiğim 
kadar sürmedi.

birkaç arkadaşa 
yardım etmek 

için...

... biraz zamanım 
var.



GOTHAM. CENTRAL CITY. LONDRA. GÜNEY PASiFiK.

sağ ol 
superman.

teşekkürler 
mavi.

yardım 
istediğimi 
hatırlamı-

yorum.

genelde 
yardım 

istenmesini 
beklemem.

konu 
bensem, 

bekle.

teşekkür.
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birkaç sıcak noktada 
işler kızıştı...

... ve sakin
bir akşam hareketli 
bir geceye dönüştü.

yine de günün 
sonunda 

benim şehrim 
huzur içinde 

üstünü 
örtmüş...

... ve yeni bir sabahı 
karşılamak için 

uyanmış.

günaydın!



aslında
eğlenceli olacak 

gibi görünüyor.

HAMILTON BO··LGESi.

selam 
millet.

selam
baba.

selam tatlım.

bugün
hamılton 

panayırı’nın son 
gecesi...

... ve sen
çalışacağına 

göre, ben de jon 
ile gideyim 

diyorum.

hadi
ben de 

geleyim.



burası bizim
evimiz hem belki de 

ona göre yaşa-
mamızın zamanı 

gelmiştir.

doug’ın
restoranı’nda 
kahvaltı edip 

biraz kasabayı 
gezer ve sonra 
gece panayıra 

gideriz.

şimdi mi? 
söz mü?

seni
iyi tanırım 

smallvılle...

... gerçekten arada
hiç supermancilik 

oynamayacağına 
inanmamı mı

bekliyorsun?

söz 
veriyorum.

al,
hatta sana 

pelerinimi 
vereyim.

hey, 
baba...



... bütün 
oyunları 

oynayıp hepsini 
kazanabilir 

miyiz?

anlaşılan
son gece için 

herkes  
gelmiş...

... panayırcılar da 
iyi çalışmış. güzel 

görünüyor.

omzumdaki
leydi kadar
güzel değil.

tatlı dil
sana çok şey 

kazandırabilir 
clark.

o zaman görev 
tamamdır.

hey, şuna 
binebilir 

miyiz?



merhaba 
jon!

biz
bir iki şeye 
bineceğiz. 

gelmek ister 
misin? keşke ama 

büyükbabama 
yardım etmek 
zorundayım.

ineklerimizden
birini mavi rozet

yarışması’na soktuk o 
yüzden panayırın ahırına 

gitmek zorundayım.

yarışma
saat dokuzda 

başlıyor, umarım 
gelebilirsiniz.

yok, bence 
gelmeyiz. inek 

kakası iştahımı 
kaçırı...

asla
kaçırmayız 

kathy.

harika!

gözlüklerini 
sevdim!

sonra 
görüşürüz 

jon!

evet, 
peki.



hadi sonya, 
gelecek

cuma gününe
ne dersin?

çarpışan
araba yarışına 

hiç gittin mi?

bir çember 
boyunca

dönüp duran
arabalar...

hiç buranın
bu kadar kalabalık

olduğunu
görmemiştim.

ve
en güzel 
tarafı...

... sadece 
nakit para 
alıyorlar.

ama filmleri 
severim.

yarışlı 
olanları mı?

gözünüz bilet 
gişesinde 

olsun.
tamam.

evet.

... kalsın, 
almayayım.




