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WWhheenn  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  EEaarrtthh  wwaass  rruuiinnoouussllyy  ccoonnttaammiinnaatteedd  

bbyy  rraaddiiaattiioonn,,  iitt  bbeeccaammee  aa  ffoorrbbiiddddeenn  ssaannccttuuaarryy..  TThhoouugghh  

oorrpphhaanneedd  iinn  tthhee  bbllaacckknneessss  ooff  ssppaaccee,,  cciivviilliizzaattiioonn  ssttrruugggglleedd  

oonnwwaarrdd,,  ppeerrsseevveerriinngg  iinn  sstteerriillee  iissoollaattiioonn..  NNooww,,  cceennttuurriieess  

llaatteerr,,  wwhhiillee  tthhee  mmiigghhttyy  ssppaaccee--ffaarriinngg  ssuuppeerrppoowweerrss  wwaarr  

ttiirreelleessssllyy  ffoorr  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ssoollaarr  ssyysstteemm,,  hhuummaanniittyy  hhaass  

aaddaapptteedd  ttoooo  wweellll  ttoo  iittss  nneeww  hhoommee..  NNoonnee  ccoouulldd  ssuurrvviivvee  

eexxppoossuurree  ttoo  aa  nnaattuurraall  wwoorrlldd..  OOrr  ssoo  iitt  wwaass  uunnddeerrssttoooodd..  

  

IInn  tthhee  mmiiddsstt  ooff  aa  ccaattaassttrroopphhiicc  bbuutt  uullttiimmaatteellyy  mmeeaanniinngglleessss  

wwaarr  ggaammee,,  ffaacceedd  wwiitthh  iimmmmiinneenntt  ddeeaatthh  ffrroomm  eevveerryy  

ddiirreeccttiioonn,,  oonnee  rreemmaarrkkaabbllee  JJoovvaann  ffiigghhtteerr  ppiilloott  cchhoossee  ttoo  

ddiiee  ppuurrssuuiinngg  aa  ddrreeaamm::  tthhee  ddrreeaamm  ttoo  llooookk  uuppoonn  tthhee  

llaannddssccaappeess  ooff  EEaarrtthh  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  eeyyeess..  WWhhaatt  hhee  ccoouulldd  

nneevveerr  hhaavvee  aannttiicciippaatteedd  wwaass  ssuurrvviivviinngg  tthhee  eexxppeerriieennccee..  

  

FFaacceedd  wwiitthh  bbootthh  uunnssppeeaakkaabbllee  bbeeaauuttyy  aanndd  tteerrrriibbllee  

hhaarrddsshhiipp,,  JJoonn  hhaass  tthhee  ssiinngguullaarr  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ggaazzee  iinnttoo  

tthhee  mmyysstteerriieess  ooff  tthhee  ppaasstt,,  aanndd  ttoo  ssttuummbbllee  iinnttoo  tthhee  

eemmbbrraaccee  ooff  hhuummaanniittyy''ss  ffuuttuurree..  
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CCoovveerr  IImmaaggee  NNoott  YYeett  AAvvaaiillaabbllee..  

  

TThhiiss  nnoonnffiiccttiioonn  ppiieeccee  eexxpplloorreess  hhuummaann  

sseexxuuaalliittyy  aanndd  sseexxuuaall  iiddeennttiittyy  iinn  aann  ooppeenn,,  

uunnaabbaasshheedd  lliigghhtt..  TThhee  AAuutthhoorr''ss  sseexxuuaall  

eessccaappaaddeess,,  wwiitthh  bbootthh  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  

lleeaadd  ttoo  hhiillaarriittyy  oorr  ddiissaasstteerr..  JJaannssoonn  tteellllss  

tthhee  ttrruutthh  wwiitthh  uunnfflliinncchhiinngg  hhoonneessttyy..  

  

HHeerr  hhuummoorroouuss  ssttyyllee  aanndd  llaanngguuaaggee  

aalllloowweedd  oonn  bbeeccoommee  lloosstt  iinn  hheerr  ccoouunnttlleessss  

mmiissaaddvveennttuurreess  aass  sshhee  sseeaarrcchheess  ffoorr  hheerr  

sseexxuuaall  iiddeennttiittyy  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  RReeccoouunnttiinngg  

iinncciiddeennttss  lliikkee  hheerr  sshhoorrtt--lliivveedd  ssttrriippppeerr  

ccaarreeeerr  aanndd  hhaavviinngg  sseexx  ooppeennllyy  iinn  aa  bbaarr  

mmaayy  mmaakkee  oonnee  ssqquuiirrmm,,  yyeett  tthheessee  

vviiggnneetttteess  mmaakkee  oonnee  wwaanntt  ttoo  rreeaadd  mmoorree..  

WWiitthh  vviivviidd  iimmaaggeerryy  aanndd  ccoolloorrffuull  

cchhaarraacctteerrss,,  JJaannssoonn  ppaaiinnttss  aa  ppiiccttuurree  ooff  

hheerr  lliiffee  tthhaatt  iiss  ffrreesshh  aanndd  ssiinncceerree..  OOnnee  

ccaann  tteellll  sshhee  ttrriieedd  ttoo  ssttiicckk  ttoo  tthhee  ttrruutthh  

tthhoouugghh  aanndd  nnoott  oommiitt  aannyy  iimmppoorrttaanntt  

ddeettaaiillss;;  tthhiiss  iiss  rreeffrreesshhiinngg,,  bbeeccaauussee  iitt  

aalllloowwss  wwoommeenn  ooff  aallll  aaggeess  wwhhoo  mmaayy  bbee  

ssttrruugggglliinngg  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  sseexxuuaall  iiddeennttiittyy  

ttoo  sseeee  wwhhaatt  tthhiiss  jjoouurrnneeyy  ooff  sseellff--

ddiissccoovveerryy  ttrruullyy  iiss  aanndd  nnoott  wwhhaatt  tthhee  

mmeeddiiaa  ppoorrttrraayyss..  

  

JJaannssoonn  eexxaammiinneess  aanndd  eemmbbrraacceess  aa  

qquueessttiioonn  tthhaatt  mmoosstt  ppeeooppllee  oofftteenn  iiggnnoorree..  

BByy  ddiissccoovveerriinngg  hheerr  sseexxuuaall  iiddeennttiittyy,,  sshhee  

lleeaarrnneedd  mmoorree  aabboouutt  hheerrsseellff  aanndd  hhuummaann  

nnaattuurree..  TTwwaatt  iiss  aa  rraarree  ggeemm  wwiitthh  ppuurree  

eemmoottiioonnss  rruunnnniinngg  tthhrroouugghhoouutt  iittss  ppaaggeess..  

IItt  iiss  ssttoorryy  tthhaatt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  mmiisssseedd..  
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MMaann  lliivveess  aa  cceennttuurryy::  aa  nnaattiioonn,,  mmiilllleennnniiaa..  AA  ssppeecciieess  mmaayy  llaasstt  mmiilllliioonnss  ooff  yyeeaarrss,,  aanndd  aa  

mmaaiinn  sseeqquueennccee  ddwwaarrff  aanndd  iittss  wwoorrllddss  wwiillll  bbee  bboorrnn  aanndd  ddiiee  wwiitthhiinn  tteenn  bbiilllliioonn..  

  

TTrraavveelllliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  ggaallaaxxiieess  aatt  ssuubb  lliigghhtt  vveelloocciittiieess,,  eennttiirree  wwoorrllddss  mmaayy  lliivvee  aanndd  ddiiee  

bbeeffoorree  tthhee  jjoouurrnneeyy  eennddss..  WWhheenn  aann  aalliieenn  tthhrreeaatt  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  GGaallaaxxyy  ooff  MMaann,,  

ssoowwiinngg  ddeessttrruuccttiioonn  iinn  iittss  wwaakkee,,  hhuummaanniittyy  rraann  aatt  aannyy  ccoosstt,,  rreeaacchhiinngg  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  

tthhee  ddiimmmmeesstt  aanndd  mmoosstt  ddiissttaanntt  lliigghhttss  iinn  tthhee  nniigghhtt  sskkiieess..  LLiittttllee  tthhoouugghhtt  ccoouulldd  bbee  ssppaarreedd  

ffoorr  wwhhaatt  wwoouulldd  bbeeccoommee  ooff  ssuurrvviivvoorrss  lleefftt  bbeehhiinndd  wwhhiillee  tthhee  vvooyyaaggeerrss  sslleepptt  tthheeiirr  sslleeeepp  ooff  

ddeeaatthh,,  uunncchhaannggiinngg  oovveerr  eeoonnss..  AAnndd  nnooww,,  lleessss  tthhaann  aa  bbiilllliioonn  yyeeaarrss  bbeeffoorree  AAnnddrroommeeddaa  

aanndd  tthhee  GGaallaaxxyy  ooff  MMaann  aarree  ffaatteedd  ttoo  ppaassss  tthhrroouugghh  oonnee  ootthheerr  lliikkee  wwrraaiitthhss  iinn  tthhee  nniigghhtt,,  

tthhee  ffiirrsstt  ssuubb  lliigghhtt  ttrraannssppoorrttss  aarree  rreeaacchhiinngg  AAnnddrroommeeddaa..  AAwwaaiittiinngg  tthheemm  aass  tthheeiirr  ccaarrggoo  

aawwaakkeenn  aarree  wwoonnddeerrss  aanndd  tteerrrroorrss  bbeeyyoonndd  iimmaaggiinniinngg..  FFeeww  wwoouulldd  ssuurrvviivvee  wwiitthhoouutt  aa  

lleennddiinngg  hhaanndd..  

  

CChhaayynn  JJaahhiill,,  bboorrnn  uuppoonn  aa  ddeerreelliicctt  aarrkk  aanndd  rreessccuueedd  bbyy  aa  mmyysstteerriioouuss  bbeeiinngg  bbeeyyoonndd  

hhuummaann  kkeenn,,  iiss  jjooiinneedd  bbyy  VViilllliimmyy  DDyy,,  sscciioonn  ooff  aa  ddiimmiinnuuttiivvee  bblluuee--sskkiinnnneedd  rraaccee  wwiitthh  

rreefflleexxeess  aanndd  iinntteelllleecctt  aallmmoosstt  ttoooo  qquuiicckk  ttoo  ffoollllooww..  TTooggeetthheerr  tthheeyy  mmuusstt  ssttrruuggggllee  nnoott  oonnllyy  

ttoo  ssuurrvviivvee,,  bbuutt  ttoo  ffiinndd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  hhuummaanniittyy''ss  mmuullttiittuuddiinnoouuss  ooffffsspprriinngg,,  ssttaarrttiinngg  

aanneeww  aatt  tthhee  ffaarr  eeddggee  ooff  ttiimmee  aanndd  ssppaaccee..  
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WWhheenn  ddaaiillyy  lliiffee  aallrreeaaddyy  tteessttss  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  ppeerrsseevveerree,,  

tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  aa  ddiissaasstteerr  ----  nnaattuurraall  oorr  ootthheerrwwiissee  ––  ccaann  aammpplliiffyy  ssuuffffeerriinngg  

bbeeyyoonndd  eenndduurraannccee,,  aanndd  tthhee  bbaarrrraaggee  ooff  gghhoossttllyy  ggrreeeenn  mmeetteeoorrss  

iilllluummiinnaattiinngg  tthhee  sskkiieess  ooff  EEaarrtthh  oonnee  wwaarrmm  ssuummmmeerr  eevveenniinngg  iiss  ffaarr  ffrroomm  

nnaattuurraall..  

  

IInn  aann  iissoollaatteedd  AAppppaallaacchhiiaann  ttoowwnn,,  aallll  eevveennttss  tthhuuss  ffaarr  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  BBrriigghhttoonn  HHoollllooww  aarree  aabboouutt  ttoo  bbeeccoommee  ttrraaggiiccaallllyy  iirrrreelleevvaanntt  aass  

tthhee  llaannddssccaappee  iiss  ppuummmmeelleedd  bbyy  mmyysstteerriioouuss  oobbjjeeccttss  ffrroomm  tthhee  sskkyy,,  eeaacchh  oonnee  

ccoonnttaaiinniinngg  aa  ttiinnyy  hhaarrbbiinnggeerr  ooff  cchhaaooss..  CCaaiittlliinn  KKiinnggsslleeyy,,  tthhee  ttrroouubblleedd  

sstteeppddaauugghhtteerr  ooff  ttyyrraannnniiccaall  ccoouunnttyy  sshheerriiffff  LLeeoonn  BBrriiggggss,,  iiss  aammoonngg  tthhee  ffiirrsstt  

ttoo  ddiissccoovveerr  tthhee  bbeeaauuttiiffuull  aanndd  tteerrrriibbllee  sseeccrreett  ooff  tthhee  ssttrraannggee  iinntteerrsstteellllaarr  

rroocckk  ffaallll..  DDeeppuuttyy  SShheerriiffff  RReexx  LLooggaann,,  aallrreeaaddyy  ppllaagguueedd  wwiitthh  pprroobblleemmss  ooff  hhiiss  

oowwnn,,  iiss  cchhaarrggeedd  wwiitthh  ffiinnddiinngg  aannsswweerrss  iinn  aa  wwoorrlldd  tthhaatt  hhaass  ggoonnee  aabbrruuppttllyy  

ddaarrkk  aanndd  qquuiieett,,  wwhhiillee  eeaacchh  ssuucccceessssiivvee  ddaayy  sseeeemmss  ttoo  bbrriinngg  tthheemm  aallll  oonnee  

sstteepp  cclloosseerr  ttoo  aannnniihhiillaattiioonn..  

  

WWiitthh  ccrriieess  ffoorr  hheellpp  eecchhooiinngg  iinn  tthhee  ssttaattiicc  ooff  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbllaacckkoouutt,,  

ffoooodd,,  ffuueell,,  aanndd  aammmmuunniittiioonn  bbeeccoommee  ddeessppeerraattee  ccuurrrreennccyy..  AA  wwiinntteerr  uunnlliikkee  

aannyy  ootthheerr  lloooommss  jjuusstt  aahheeaadd,,  aanndd  tthhee  cciittiizzeennss  ooff  BBrriigghhttoonn  HHoollllooww  mmuusstt  

hhuunnkkeerr  ddoowwnn  aanndd  ffiigghhtt  ffoorr  tthheeiirr  ssuurrvviivvaall::  AAggaaiinnsstt  tthhee  eelleemmeennttss,,  aaggaaiinnsstt  

eeaacchh  ootthheerr,,  aanndd  aaggaaiinnsstt  tthhee  iinnhhuummaann  hhuunnggeerr  wwaaiittiinngg  iinn  tthhee  hhiillllss,,  mmoorree  

rraavveennoouuss  wwiitthh  eevveerryy  ppaassssiinngg  hhoouurr..  
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TTZZPPPP  ttiittlleess  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  PPrriimmaarryy  

RRiigghhttss  LLiicceennssiinngg  ffrroomm  ttrraannssllaattiioonn,,  

EEnngglliisshh  tteerrrriittoorriiaall,,  aauuddiioo,,  hhaarrddbbaacckk,,  

mmaassss  ppaappeerrbbaacckk,,  aanndd  eeBBooookkss..  

AAddddiittiioonnaallllyy,,  TTZZPPPP  ccoonnttrroollss  mmoosstt  

SSeeccoonnddaarryy  rriigghhttss  ttoo  oouurr  ttiittlleess,,  ttoo  

iinncclluuddee  mmoovviiee,,  tteelleevviissiioonn,,  tthheeaattrree,,  

mmeerrcchhaannddiissee,,  eettcc..  
  

OOrrddeerriinngg  iiss  bbyy  tthhee  bbooxx  ((1100  oorr  2200  ppeerr  

bbooxx))  TTZZPPPP  ffuullffiillllss  oorrddeerrss  ddiirreeccttllyy..  

TTZZPPPP''ss  ssttaannddaarrdd  ddiissccoouunntt  iiss  4400%%  ooffff  

tthhee  rreettaaiill  pprriiccee..  
  

FFoorr  rriigghhttss  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ttoo  ppllaaccee  aann  

oorrddeerr  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  MMiicchhaaeell  CCoonnaanntt  

aatt  mmiicchhaaeell@@zzhhaarrmmaaee..ccoomm  oorr  TTrraavviiss  

GGrruunnddyy  aatt  ttrraavviiss@@zzhhaarrmmaaee..ccoomm..  
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