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Alo ESA, beni duyuyor Alo ESA, beni duyuyor 
musunuz? Rick ve ben Ay’a musunuz? Rick ve ben Ay’a 

i lk adımlarımızı atmaya ilk adımlarımızı atmaya 
hazırız!hazırız!

Burası ESA. Sizi gayet iyi Burası ESA. Sizi gayet iyi 
duyuyoruz, Bob.duyuyoruz, Bob.

Hem biz hem de tüm Hem biz hem de tüm 
dünya sizleri canlı  dünya sizleri canlı  
yayından izl iyor!yayından izl iyor!

Üzerimizde baskı Üzerimizde baskı 
kurmaya çalışmayın kurmaya çalışmayın 

Jean-Claude.. . Jean-Claude.. . 
Biliyorsunuz, Ay’daBil iyorsunuz, Ay’da

pek basınç yok.pek basınç yok.

Ha ha ha! Ha ha ha! 
Âlemsin Âlemsin 

Rick.Rick.

Bu heyecan verici Bu heyecan verici 
macerayı bize keyifle macerayı bize keyifle 

aktaracağınız aktaracağınız 
konusunda sizlere konusunda sizlere 

güvenimiz tam.güvenimiz tam.

Yeni katılan dinleyici lerimiz Yeni katılan dinleyici lerimiz 
için ufak bir hatırlatmaiçin ufak bir hatırlatma ::

Bob ve Rick yeniden  Bob ve Rick yeniden  
görev başında!görev başında!
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““Saint-Sépulcre’de Saint-Sépulcre’de 
Radyokarbon”...Radyokarbon”...

......““ArcanumArcanum
LobisiLobisi””......

NEONNEONSORUŞTURMASI

SORUŞTURMASI
. . . ve . . . ve ““Neon Neon 

SoruşturmasıSoruşturması””ndan ndan 
sonra.. .sonra.. .

. . .kahramanlarımız. . .kahramanlarımız
bu kez Ay’da yeni bir bu kez Ay’da yeni bir 
gizemi çözmeye doğru gizemi çözmeye doğru 

yelken açtılar!yelken açtılar!
Tüm dünya nefesini tuttu Tüm dünya nefesini tuttu 
ve izl iyor; acaba Bob veve izl iyor; acaba Bob ve
Rick’in önsezileri gizemiRick’in önsezileri gizemi

      çözmek için yeterli . . .      çözmek için yeterli . . .

Araya girmek Araya girmek 
zorundayız  zorundayız  

Jean-Claude!. . .Jean-Claude!. . .

. . .Galiba şu anda Bob, . . .Galiba şu anda Bob, 
uzay modülü Paloma’yı uzay modülü Paloma’yı 

terk etmek üzere.terk etmek üzere.

Doğru tahmin, Doğru tahmin, 
Josiane. Beni Ay Josiane. Beni Ay 
yüzeyinden ayıran yüzeyinden ayıran 
son basamaktan son basamaktan 
inmek üzereyim!inmek üzereyim!
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Bob?Bob?

Nasıl bir his; Nasıl bir his; 
dinleyici lerimizle dinleyici lerimizle 

paylaşmak paylaşmak 
ister misin?ister misin?

Eeee.. . .Eeee.. . .

Bence.. .Bence.. .

Burası. . .Burası. . .

HeyecanınızıHeyecanınızı
buradan buradan 

hissedebil iyoruz!hissedebil iyoruz! Tamam, geç Tamam, geç 
kalmayalım.. .kalmayalım.. .

Haydi, görev Haydi, görev 
başına.başına.

Bize görevinizin Bize görevinizin 
detaylarından detaylarından 

bahseder misiniz?bahseder misiniz?

Elbette! Ay’a ait Elbette! Ay’a ait 
son fotografik son fotografik 

bulgularda, şeklinden bulgularda, şeklinden 
yapay kaynaklı yapay kaynaklı 
olduğu izlenimi olduğu izlenimi 

bırakan esrarengiz bırakan esrarengiz 
bir nesne tespit bir nesne tespit 

edildi .edildi .

Sözü Rick’e Sözü Rick’e 
bırakıyo. . .bırakıyo. . .
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Lanet olsun, Rick?Lanet olsun, Rick?

RickRick?!!?! !
Alo? Alo?Alo? Alo?

Bob? Neler Bob? Neler 
oluyor??oluyor??

Cevap verin, Cevap verin, 
lütfen!! !lütfen!! !

Bir. . . Bir Bir. . . Bir 
göktaşı. . .göktaşı. . .

Rick. . . Canım 
Rick.. . Canım 

köpeğim.. .  köpeğim.. .  

. . .öldü!. . .öldü!
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KENNEDY KENNEDY 
SORUNUSORUNU

Tik takTik tak

Tik takTik tak

HırrrkHırrrk

Beni hayal kırıkl ığına Beni hayal kırıkl ığına 
uğratıyorsun, Bob.. .uğratıyorsun, Bob.. .

Kim o, Kim o, 
kimsiniz?kimsiniz?

Beynini örümcek ağları Beynini örümcek ağları 
sarmış, bunu görmek sarmış, bunu görmek 

hiç hoş değil .hiç hoş değil .

.
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