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AŞKIN SAVAŞ MEYDANI 
PETER J. TOMASI yazar  DOUG MAHNKE çizer  JAIME MENDOZA  DON HO çinileme  TOMEU MOREY renklendiren  CARLOS M. MANGUAL kaligrafi  MAHNKE VE MOREY kapak çizerleri



beş yıl önce.

hades’e
geri dönün!



güçlüsün.

ve
alçakgönüllü.

insanları
şarapnelden korumak 
için bir tampon duvar 

inşa etmeme yardım et. 
böylece kaçmak

için zaman
kazanabilirler.

hayır.

hayır
mı?

biliyorum.



fark etmediysen
bu şeyler
uçabiliyor. senin

koruyucu duvarın 
hiçbir

işe yaramaz.

zamanı
daha iyi kullanmak 
için bu şeytanların 

sayılarını 
azaltmalıyız.

aynı 
fikirde 
değilim.

savaşırken 
çok fazla 

düşünüyorsun.

babam.

seni kim 
eğitti?

belli.



sen de
savaşırken

çok az 
düşünüyorsun.

bütün
dikkatimi en 

büyük tehdide 
veriyorum.

en azından
şu insanları 

uzaklaştırmama 
yardım et... 

bugün pek çok 
insan

kaybettik.

bu dünya 
çok 

garip.

mucizelerle dolu… 
uğruna savaşacak 

o kadar güzel
şey... … ama 

hepiniz öyle 
zayıf ve 

hassassınız 
ki...

...nnn ...

... yani 
çoğunuz...

benim
kültürümde bu 
hassaslık sizin 

sonunuz olur. burada 
ise neredeyse bir 

meziyet.

merak etme, 
biz idare 

ederiz.

şimdi
önümden 

çekil.

sen
kesinlikle 

onlardan biri 
değilsin.

biz mi?

geldiğimden
beri bazılarınıza 

yardım etmek için 
elimden geleni 

yapıyorum. ama
her an bize ihtiyaç 

duyacaksanız nasıl 
güçleneceksiniz?

... hhh...
yardım edı̇n... 

oḡlumu bulmam 
lazım...

onları 
korumak birinci 

önceliğimiz.



bu adamın
iç kanaması var ve 

acil yardım gerekiyor. 
onunla konuşacağına 

bir şeyler
yapmalıydın.

tamam, 
onu 

aldık.

hastane köşede
ve neredeyse

sapasağlam. siz o 
lanet canavarlarla 

savaşmaya devam 
edin.

benim 
adım…

onun 
ölmesine izin 

vermeye-
cektim.

biz öylece
durup insanların 

ölmesine izin 
vermeyiz!

orada size 
ihtiyacımız 

var.



bugün.

... ımm...

“... ölenlerin 
hatırası adına

bir şey
bir şey...”

... hayır...
bu berbat.

ne sorunun var 
senin ya?..

... düşündüklerini 
gerçekten ifade 

eden kelimeler 
bulsana...



hadi ama 
clark!

gahh!

bu gece
normal insanlar

gibi dışarı çıkacaktık. 
bir saat önce on 

dakikada işim bitecek
demiştin.

neden bu kadar
uzun sürüyor? 

yeterince kelime 
bilmiyor musun? ve

bir bilgisayar yerine
neden bu antikayı

kullanıyorsun? 

bu antika,
ernest hemıngway'inmiş, 
bruce'un bana doğüm günü 

hediyesi. kâğıda vuran tuşların 
sesi düşüncelerimi

daha iyi toparlamamı
sağlıyor.

... tek temiz 
gömleğimı 
mahvoldu.



neden daha hızlı 
yazmıyorsun? 

senin süper
hızın var.

dıana,
bunu sana
yüz kere 

anlattım...

... tuşlara çok hızlı 
basabilirim ama 

çok hızlı yazamam. 
arada fark

var. 

bu yazı iş
için mi? öyle 

değilmiş 
gibi?

hayır. bu kişisel. 
unutmadan önce 
bir şeyi yazmak 

istiyorum.

syndıcate dünyayı ele
geçirdiğinde metropolıs

çok kayıp verdi.

kayıp mı?
onları aramaya 
çıkıp kurtarmak 

anlamında mı?

artık onları 
kurtaramayız 

anlamında.
onları

kurtarmayı 
başaramadım.



kendime
yüklenmiyorum. 

muhabirlik yetenekle-
rimi onların hikâyele-

rini anlatmak için 
kullanıyorum.

mesela bugün
hakkında yazdığım kadın

27 yaşında bir doktordu. 
onun eski hastalarıyla 

konuştum ve her şey 
kafamda tazeyken 

hikâyesini anlatmak 
istiyorum.

ailesi için belki
son bir teselli 

olur... ve dürüst 
olmam gerekirse, 

kendim için de.

ama benim başka 
yeteneklerim de 

var.

bak, leke 
gitti.

herkesi
kurtaramayacağını 

biliyorsun
clark.

hepimizin 
sınırları 

var.
evet, bütün 
güçlerimize 

rağmen yapabile-
ceklerimiz

sınırlı.

kendine çok 
yüklenme.

senin bakış açını
tam olarak anladığımı 

söyleyemem ama
ben ölüme kafa 

yormaktansa hayatı 
doyasıya yaşamak 

gerektiğine inanarak
yetiştirildim...

... ama bunu 
yapmak seni 

mutlu ediyorsa
ben de mutlu 

olurum.

ve o lekeyi
nasıl çıkardığına 

hayran kaldım.

buna bir
amazon’un bile 

gücü yetmez.

tebrik etmen 
gereken kişi 

annem.




