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"neden

burası?”
"neden

şimdi?”
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"bizim gibi insanların
olmadığı yerler
var mı?”

"deli tanrıların dünyaya ayak
basmadığı ve yaptıklarımızın
sadece efsanelerde
anlatıldığı yerler?”

"hikâyelerde

anlatıldığı yerler?"

"kötülüğün
güçleri ve
ve
"kötülüğüngüçleri
dünyaları
dünyaları yok
yokedebilecek
edebilecek
silahları
silahlarıyaratan
yaratankişiler
kişiler
burada
doğuyor.”
buradadoğuyor.”

“starro’nun
fethedemediği
“starro’nunfethedemediği
rao'nun
rao'nunmilyarlarca
milyarlarcainsan
insan
üzerindeki
üzerindekihâkimiyetinin
hâkimiyetinin
kırıldığı
kırıldığı yer
yerburası.”
burası.”

"burada
"buradadarkseıd
darkseıd
açlık
açlıkköpekleri
köpekleri
bulamadı
bulamadıama
ama
yenilgiyi
yenilgiyi tattı.”
tattı.”

"karanlıklardan
"karanlıklardançıkan
çıkanşeyler.
şeyler.
olimposlular.
olimposlular.mantığa,
mantığa,

fiziğe
fiziğe sığmayan
sığmayanvarlıklar
varlıklar
hep
hepburaya
burayageliyorlar.”
geliyorlar.”

“nasıl?”
“nasıl?”
“neden
“nedenburası?
burası?
neden
nedenbiz?”
biz?”

“yüzleştiğimiz
“yüzleştiğimizbütün
bütün
zorluklara,
amansız
zorluklara,amansız
kötülüklere
kötülüklererağmen,
rağmen,
biz
hayattakaldık.”
kaldık.”
biz hayatta

“insanlık
“insanlık

hayatta
hayattakaldı.”
kaldı.”
“Neden
“Nedenşimdi?”
şimdi?”

“bu gezegeni
özel kılan şey
nedir?”

ne demek

istiyorsun
clark?

bu dünya
yıllardır bizim evimiz,

oğlumuzu burada
büyütmekten ve elimizden
geldiğince farklılık
yaratmaktan
mutluyuz.

biliyorum loıs.
sen ve jon ile birlikte
yaşadığımız bu hayat
şimdiye kadar
gördüğüm en büyük
mucize.

ama burada
göremediğim başka
bir şey döndüğü hissini

üzerimden atamıyorum.
henüz anlayamadığım
bir şey.

peki neden
yaşamaya
şimdi? bütün bu
başladığımız dünya’da olanlar bağlanyaşamımız sona
tılı mı?
erebilirdi ama öyle
olmadı. bu dünyaya
geldik.

neye?

ona mı?

bu dünyanın

superman’inin
ölümüne mi?

belki?

bilmiyorum.

diğerleri
bilebilir.

artık
bu dünyanın

superman’i
sensin.
belki onlarla
iletişime

geçmelisin.

league mi?
league
üyeleri onun
arkadaşlarıydı,
benim değil.

sonuçta
aralarında bir
superman olmadan
o ekibe justıce
league demek

zor.

“sayıca bizden üstünler.
bir milyona karşı bir.”

sayıları

çok fazla batman.
birini durdursak
yerine bin tanesi
geçiyor.

onları ben
bile sayamıyorum,
çok fazlalar!

şehirdeki

herkese yetecek
sayıdalar flash.

sonik
silahlar pek işe
yaramıyor.

onları sökmeyi
deneyelim. belki
bu durumun daha
kötüye gitmesini
engelleyecek bir
yol bulabiliriz
cyborg.

hayır. böyle

olmayacak.

zaten sayıları
çok fazla.

enfekte
olanlar.. .
o şeye geri

dönüyorlar.

onları durdurmalıyız. her ne
oluyorsa, bu kadar insanı bir
araya toplamak o insanların
yararına olmaz…
hadi
gelin.

… onları

yavaşlatmayı
deneyeceğim…

bir şey elde
edemiyoruz
dıana. derisini

zeus’un yıldırımı
dağları yıkabilir
arthur ve hiçbir

çizemiyorum
bile.

etki yapmıyor!

bu şey deniz
canlıları kusup

duruyor… acaba
aquaman onunla
konuşabilir mi?

başka bir
çözüme ihtiyacımız
var. şehrin her
buradan
tarafından binlerce
geçemezsiniz
kişi geliyor ve ben
millet.
her yerde
olamam.

b planı
vıctor?

“tamamdır.”

“boom
geçitleri!”

hey, cyborg,
bu şeyi başka
bir yere boom
geçitleyebilir
misin? mesela

apokolıps’e?

çok büyük.
zaten
denedim.

yüzlerce

geçit açtım.

enfekte olanları
jersey’ye yolluyorum.
bu bize biraz zaman
kazandıracaktır.

“ama ona canını
yakabileceğimizi
göstermeliyiz arthur.”
“o zaman yumuşak
yerlerini bulmalıyız.”

bu şey canlı.
belki onunla

konuşabiliriz?

zarar

veremediğimiz
belli.

yani
onun içine
girmeliyiz,
değil mi?

onun beynini
bulup teslim
olmasının koşulları
üzerine pazarlık
edeceğiz.

başa
çıkabilirler.

ama o zaman
yanlarında
bir superman
vardı.

bir sürü şeyle başa
çıktılar, değil mi?
darkseıd, rao… ne tehdit
gelirse gelsin, alt
etmeyi başardılar.

… justıce league sahada
olmasına rağmen şu ana
kadar yüz binlerce kişi
etkilendi…

bu dünya siz
kahramanları tanrı
olarak görüyordu ama
bu dünyanın superman’i
öldüğünde öyle olmadığını,
sadece insan olduğunuzu
anladılar.

inanılmaz

insanlar… birçok süper
güce sahipler… ama
yine de insanlar.

çoğunuz
öyle.

zaten

eğer oraya

hiçbir zaman yoktu

gidersem , bunun
geri dönüşü

clark. o yüzden geri
dönmeyi denemeyi

olmayabilir.

bıraktık.

artık evimiz

burası. hayatlarımız
bu dünyada ve jon’un

güvenle büyüyebileceği
bir yer olması için
elimizden geleni
yaptık.

şu anda dünya
kendini güvende hissetmiyor ama hissetmesi
lazım ve justıce
league’in büyük bir üyesi
eksik. şu şeye bak.
onların bunu alt etmesini
ummakla gerçekten
yetinebilir misin?

çünkü sen
superman’sin…
ve önemli olan
tek şey bu.

“neden
burası, neden
şimdi? ” diye
sormuştun.

