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“kanal 35 yayın akışımızı bir
son dakika haberini vermek
için kesiyoruz! spikerimiz
connıe conley merkezimizden
gelişmeleri bildiriyor...

“hava kuvvetleri generali
samuel tollıver tarafından
yönetilen bir grup asi askeri
personelin bu sabah bir
federal füze üssüne el
koyması hakkında haberler
gelmeye devam ediyor...

“anlaşılan tollıver ve
askerlerinin bu girişimde
başarılı olmasını içerden
aldıkları yardım sağlamış...
ancak konu hakkında detaylı
bilgi şu anda elimizde yok.
şimdi washıngton’daki chauncey
stark’a canlı bağlanıyoruz…

“teşekkürler connıe.
moskova’ya bir füze saldırısı
düzenleme planından tollıver’ı
vazgeçirmeye çalışan
başkan’ın çabalarını anlatmak
için burada apar topar bir
basın toplantısı düzenlendi...

“başkan reagan, amerika’ya
ilk nükleer saldırı girişiminin
sovyetler tarafından
planlandığına dair bilgisi
olduğunu iddia eden tollıver’la
konuşmak için birçok kez
girişimde bulundu...

“kendi düşüncesine göre
yeterince çabuk harekete
geçmediğimiz için amerika’yı
bildiği yöntemlerle korumaktan
başka çaresi kalmadığını
belirten tollıver iletişimde
olma tekliflerini bundan böyle
reddedeceğini söylüyor...

“general john hıllary’nin
ares saldırısı diye adlandırdığı
tollıver krizini çözmek için
günün erken saatlerinde
toplantılar yapıldı... ancak
hükümet henüz basına
resmi bir açıklamada
bulunmadığından toplantıların
sonuçları henüz meçhul.

“bu sırada, aynı şekilde
bir asi sovyet generalin
de askerleriyle bir rus
füze üssünü ele geçirdiğine
dair söylentiler var ancak
sovyetler bu konuda açıklama
yapmaktan kaçınıyor...

“kanal 35 sizi son dakika
haberleriyle bu korkutucu
gelişmeler hakkında
bilgilendirmeye devam
edecek. şimdi, ‘şempanze ve
ben’ adlı programımıza geri
dönüyoruz...”
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Sahne: Bahsedilen
işgal altındaki
Amerikan
füze
üssü...

Albay Trevor,
efendimiz Savaş
Tanrısı Ares’in gelişine
tanık olun! Onun
büyük zafer anını
izleyin!

Onun gücünü
görün ve ne
kadar çaresiz
olduğunuzu
anlayın!

artık
her şey
çığırından
çıktı!
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bu çılgınlığın
sebebi insanlığın
kendisidir albay
mıchaelıs!
ben
yalnızca
bana sunulan hammaddeyi kullandım...
onu kendi ihtiyaçlarıma
göre işledim.

tanrılar hakkında okumuşluğum var...

rüya
görüyor
olmalıyım!..

alın
benden de
o kadar
efendim.

ana kontrol
odasına ulaştığımda bu anahtar
kıyamet günü
füzelerini ateşlememi sağlayacak...

yaklaşan çatışma
savaş tanrısı’nın şimdiye
kadarki en muhteşem
zaferi olacak
çocuklarım...

... amazonların
nihai yenilgisi
ve diğer
tanrıların
yok oluşu!

... ama
birini gerçekten
görmek?!?..

hayatının
son anlarında
bunu bir düşün
hippolyta’nın
kızı!

<bu maalesef
gördüğümüz son
şey olabilir
julıa!..>

şimdi beni
iyi dinle...

aklıma
bir fikir
geldi
steve.

“en başından beri sen ve senin gibiler bize karşı durdu albay trevor...
Hatta efendimizin amazon prensesi dıana dediği kadın onun oğlu deimos’u
öldürdü... Ama sonunda zafer ares’in olacak!”

... ve
sonunda
efendimizin planı
gerçekleşecek!

işaret verdiğim anda
profesör kapatellıs...
dıana’ya tollıver’a doğru koşmasını söyleyin.

hayır...
yapamam...
hayatlarınızı...
tehlikeye
atamam...

şu anda
tehlikede değil,
öyle mi?
aksi halde
kesinlikle
öleceğiz dıana...
... o yüzden
mıchaelıs’in
dediğini yap!
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general samuel tollıver
sessiz ve kararlı bir şekilde
yürüyerek kontrol odası
kapısına ulaştı...

... kendisi dahil sadece
birkaç kişinin bildiği gizli
şifreyi girdi...

... sonra zırhlı,
geçilmez kapı
kayarak
açılırken
tatmin olmuş
bir ifadeyle
gülümsedi...
... şimdi
dıana...
şimdi!!

... ve o andan
itibaren ortalık karıştı!

gaz bombalarını atın...

hadi!!

hayır! beni durduramazsın!..
şimdi değil!!..
bu kadar
yaklaşmışken
yapamazsın!..

<ama seni durdurmak zorundayım...>
<...

amazon
kız kardeşlerim
için...>

<...
dünyanın
iyiliği
için...>
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<... ve
inan
bana,
manyak...>

<... seni
durduracağım!!>

seni
alçak!..

seni
paramparça
edeceğiz, cadı!

konuşmakla
vakit kaybetme...
yap!

bunu ne kadar
sürdürebileceğimi
bilmiyorum!

efendimiz
adına... onu yok
etmeliyiz!!

hala deimos’un zehirli ısırığı
yüzünden
güçsüzüm!..

yine mi bu ateşli gök
gürültülerini kullanıyorlar!?!..

o anahtara
ulaşmam
lazım!!

lanet olsun, hadi...
yüklenin ona!!

hayır! böcek sürüsü gibi
üzerime üşüştüler...

her şeye
böyle mi tepki
veriyorlar?

geç
kaldın
kadın!
ama bir amazon
bu kadar kolayca
yıkılmaz!
kork benden
tollıver... senin için...
geliyorum!

anahtar yine
bende...

hepsi
birden beni
alt etmeye
çalışıyorlar!

... artık
bütün dünya
efendime ait
olacak!
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eğer kapı
arkasından
kapanırsa... o
kazanacak!

hayır! tollıver’a
ulaşmalıyım!..

ha?
arkamda
biri var!..

tanrım, etta...
o... o adamı
öldürdün!..

işimin bir
parçası bu
profesör.

bunu dert edecek kadar
yaşamayacaksınız
hanımlar...

... eğer
gözlerinizi
açık
tutmazsanız!

yaparsın... ama
asla alışamazsın!
yüce
hera!

albay trevor,
tollıver’ın
peşinden
gitti!

<korkaklığın
için... sana lanet
olsun ares!>

anlaşılan ayakta
bir tek biz kaldık!
ikinizden biri
steve ile dıana’yı
orada!
gördü mü?
albay
mıchaelıs,
bakın!

<ben
bugün için
doğdum...>

aman tanrım... nasıl ilerlediğine
bakın!

<... tanrılar bana
güçlerimi bugün
için verdi!..>

dıana... bekle!

tollıver ve trevor’a...
ulaşmam gerek...
neler
oluyor?

<delirmiş bir
ölümlünün arkasına
neden saklanıyorsun?

<karşıma
çıkmayacak
mısın ares?>
orada
ne yapıyor?

<dıana?>

<neler oluyor?>

13

<dıana?>

... çok
geç
olmadan...

<dıana!?!>

Ve o sesle dünya ve
Amazon Prensesi bir olarak
yitip gittiler...
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