MARVEL KÉPREGÉNYEK A TINVILÁGBAN
A Fumax Kiadó MARVEL képregénysorozatát ajánljuk figyelmetekbe, az albumok
megjelenésének sorrendjében. A legfelső dokumentum a legfrissebb. Kattintsatok a linkekre!
Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. Bővebb tartalmakért
böngésszétek a moly.hu, a fumax.hu vagy a kilencedik.hu/fumaxmarvel/ oldalakat!
Deadpool a Megtorló ellen
A Bank nevű bűnöző egy napon felbérli a nagydumás, zsémbes
zsoldost, Deadpoolt, hogy vadássza le és ölje meg magát Frank
Castle-t. Ezzel új szintre lép a két kőkemény harcos háborúja,
olyan ütközetté válik, amilyet még nem látott a világ.
Deadpool a Megtorló ellen

Kozmikus Szellemlovas
Egykor úgy ismerték: A Megtorló.
Aztán Frank Castle szerződést kötött az ördöggel, így ő lett a
Szellemlovas. Majd egy Galactusszal kötött alku kozmikussá
tette. Egy paktum Thanosszal pedig halottá. De nem kell
megijedni, Castle nem hal meg oly könnyen!
Kozmikus Szellemlovas: a bébi Thanosnak meg kell
halnia

Hulk: Szürke
Létezett egy szürke Hulk. Bruce Banner életét darabokra
szaggatta a gamma-bomba robbanása. Ettől a pillanattól fogva
szabadult el a Föld legerősebb teremtménye: a Hihetetlen
Hulk. De bármennyire erőssé vált is, a szívét mégis össze tudta
törni legádázabb ellensége, „Mennykő” Ross tábornok lánya,
Betty Ross…
Hulk: Szürke

Ölégia, avagy…
A probléma ott kezdődik, amikor Deadpool legyilkolja a
Marvel-univerzumot. Ezerszer. Míg végül csak egyvalaki
állíthatja meg: a saját univerzumunk közkedvelt Wade
Wilsonja, a párhuzamos világok további, kétségbeesett
Deadpooljai segítségével.
Ölégia, avagy Deadpool kinyírja a Marvel-univerzumot és
mindenki mást

Deadpool-alakulat sorozat
Wade Wilson, a szájmenéses szuperzsoldos tiszteletteljes
felkérést kap, hogy mentse meg a multiverzumot. Ehhez
azonban még neki is szüksége van segítségre. Ezért útnak
indul, hogy besorozza alakulatába a legnagyobbakat: Lady
Deadpoolt, Kobakot, Kölyökpoolt, és Ebpoolt.
Deadpool-alakulat sorozat

Thor: A mennydörgés istene
Amikor Thor kutatásba fog, hogy kiderítse, mi történt egy
távoli világ elnémult istenségeivel, ijesztő felfedezést tesz: egy
rejtélyes erő szisztematikusan levadássza az univerzum
halhatatlan urait. Thor a nyomába ered, de könnyen lehet,
hogy olyasmire vállalkozik, ami még az ő erejét is meghaladja…
Thor: a mennydörgés istene

Thanos győz
Ha megkérdeznéd a Marvel Univerzum leghatalmasabb
teremtményeit arról, hogy félelmeik szerint hogyan ér majd
véget az univerzum, a legőszintébb pillanatukban két szóval
válaszolnának: Thanos győz.
Thanos győz

Marvel kapitány: Magasabbra, távolabbra, gyorsabban
Bemutatkozik a legnagyobb földi hős, Marvel Kapitány! Carol
Danvers válaszút elé kerül, és váratlan döntése drámai
változásokat indít el az univerzumban. Egy galaktikus lázadás
közepébe csöppen, ahol minden diplomáciai érzékét és
ravaszságát be kell vetnie.
Marvel kapitány: Magasabbra, távolabbra, gyorsabban

Fenegyerek: Sárga
Bunyós Jacket meggyilkolják. Matt Murdock édesapjának
erőszakos halála olyan eseménysort indít el, amely során New
York City városában új szuperhős lép színre: a vak, ám
emberfölötti érzékeléssel és akrobatikus képességekkel bíró
igazságosztó, Fenegyerek.
Fenegyerek: Sárga

Az Ezüst Utazó: Példabeszéd
A Földön kitör a pánik, az emberiség felkészül az
elkerülhetetlen pusztulásra, ám kiderül, mégsem meteor,
hanem egy óriási űrhajó érkezik. Az űrhajóból egy kolosszus
lép elő, hatalmasabb mindennél és mindenkinél. Mindössze
annyit kér, hogy imádják őt. Egyetlen hang szólal csak fel,
egyvalaki szegül szembe a betolakodóval.
Az Ezüst Utazó: Példabeszéd

Jessica Jones: Alias sorozat
Egyszer régen jelmezes szuperhős volt – bár nem épp a
legjobb. Az azóta lecsúszott, önpusztító Bosszúangyal-jelölt ma
már az Alias nyomozóiroda – a szuperhumán esetekre is
specializálódott magánnyomozó kisvállalkozás – tulajdonosa
és egyetlen alkalmazottja.
Jessica Jones: Alias sorozat

Loki
Minden érmének két oldala van. Thor történetét már jól
ismerjük – itt az idő, hogy meghallgassuk Lokit is! Odin
legbecstelenebb fia saját szemszögéből írja újra az asgardi
mítoszt ebben a forradalmian újszerű kötetben.
Loki

