DC KÉPREGÉNYEK A TINIVILÁGBAN
A Detective Comics Kiadó képregényeit ajánljuk figyelmetekbe. (A DC Comics Nagy
Képregénygyűjtemény albumait megjelenésük sorrendjében. A legfrissebb dokumentum
található legfelül.) Kattintsatok a linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni
a kötetet. Bővebb tartalmakért böngésszétek a moly.hu oldalt!
DC Comics Nagy Képregénygyűjtemény

Flash: Futásra született
Wally West barátjának, és mentorának, Barry Allennek tragikus
halálát követően felölti Flash jelmezét. Míg a fiatal hős igyekszik
a jelmezzel járó szerepet is magáévá tenni, egyúttal Barry
szárnysegédjeként eltöltött idejének első évét is felidézi.
Flash: Futásra született

Végtelen Világok Krízise
A multiverzumot egy titokzatos erő fenyegeti, amely olyan
hatalmas, hogy képes kioltani akár milliárdok életét is. Az
antianyag-hullám érkezésével sorra tűnnek el a párhuzamos
világok. A Föld-Egy és a Föld-Kettő hősei összegyűlnek, hogy
saját létükért harcoljanak.
Végtelen Világok Krízise

Batman: Hosszú Halloween: 2. rész
Ünnep, a titokzatos gyilkos Gotham City-ben garázdálkodik,
minden hónapban egy új áldozatot szemel ki magának.
Batman a bűnöző nyomába ered, hogy megelőzze a következő
gyilkosságokat.
Batman: Hosszú Halloween: 2. rész

Batman: Hosszú Halloween: 1. rész
A lenyűgöző stílusban megrajzolt, izgalmas detektívtörténet
Batman bűnüldöző karrierjének kezdetén játszódik, és az
Ünnep nevű sorozatgyilkos történetét meséli el, aki egy teljes
éven át mindig a soron következő ünnepnapon csap le újabb
áldozatára.
Batman: Hosszú Halloween: 1. rész

Zöld Lámpás: Titkos Eredet
A kötetben, amely feltárja Hal Jordan „titkos eredetét”, az
olvasók végigkísérhetik a valaha élt legbátrabb Zöld Lámpás
eredettörténetét és hőssé válását. Kiderül, hogyan tett szert Hal
az erőgyűrűre, valamint lehull a lepel Abin Sur halálának
rejtélyéről is.
Zöld Lámpás: Titkos Eredet

Az Igazság Ligája: Föld-Kettő
Ultraman, Owlman, Szupernő, Erőgyűrű és Johnny Quick az
Amerikai Bűn Szindikátusának tagjai, akik szupererejükkel a
mi Földünkhöz igen hasonlatos bolygón nem a jóságot, hanem
a romlottságot szolgálják. Vajon az Igazság Ligája le tudja
győzni őket?
Az Igazság Ligája: Föld-Kettő

Lex Luthor: Az Acélember
Lex Luthor Metropolis legsikeresebb iparmágnása, tudományos
és üzleti eredményei révén köztiszteletben álló és csodált férfiú.
Azonban kevesen tudják, milyen alantas dolgokra is képes azért,
hogy a város fölötti hatalmát megtarthassa.
Lex Luthor: Az Acélember

Superman: Az Acélember
Csak egyetlen Föld és egyetlen Superman maradt. Az Acélember
új korszakhoz érkezett: Clark Kent barátaival, családtagjaival és
ellenségeivel való kapcsolatának történetét egy modernebb
közönség igényeinek megfelelő, felfrissített változatban
olvashatjuk.
Superman: Az Acélember

Harley Quinn: Prelűdök és kop-kop viccek
Joker kedvese kipattan a rajzfilmvilágából és viharos
gyorsasággal beveszi Gotham városát. Amikor a Bűn
Bohóchercege elárulja őt, szövetségre lép Kétarccal,
Macskanővel, Méregcsókkal és Rébusszal.
Harley Quinn: Prelűdök és kop-kop viccek

Az Igazság Ligája: Az első év: 2. rész
Az Igazság Ligájának első éve folytatódik: a csapat Superman és
az Amerikai Igazság Szövetsége segítségével megakadályozza,
hogy űrlények foglalják el a Földet.
Az Igazság Ligája: Az első év: 2. rész

Az Igazság Ligája: Az első év: 1. rész
Öt fenomenális szuperhős egy csapatban: Villám, Zöld Lámpás,
Aquaman, Fekete Kanári és a Marsbéli Vadász összeállnak, hogy
közös ellenségüket legyőzzék és megalakítsák az Amerikai
Igazság Ligáját.
Az Igazság Ligája: Az első év: 1 rész

További DC képregények

SUPERMAN/BATMAN: Abszolút hatalom
A két legismertebb szuperhős újabb közös története egy
egészen más világba, sőt, világok egész sorába kalauzol el
minket. Egyik napról a másikra egy olyan Földön találjuk
magunkat, amely fölött vaskézzel uralkodik két kegyetlen
diktátor: Superman és Batman!
Abszolút hatalom

BATMAN: Halotti maszk
Eddig ismeretlen gyilkos járja Gotham City utcáit. Batmant
kísérti a múltja, amikor Japánba részesült harcművészi
képzésben, és szembe kellett néznie természetének a sötét
oldalával. Ki lehet a gyilkos? Ember, démon vagy a
Denevérembernek egy torz megnyilvánulása?
BATMAN: Halotti maszk

KINGDOM COME: A Te Országod
Egy közeli, alternatív jövőben a szuperhősök mindenütt jelen
vannak, ám a viselkedésük egyre kevésbé hősies. Az Igazság
Ligájának tagjai hosszú évtizedek után visszavonultak a
nyilvánosságtól, helyükre pedig a bűnüldözők új generációja
lépett.
KINGDOM COME: A Te Országod

BATMAN:Fehér Lovag
Egy olyan világban, ahol Joker kigyógyult őrületéből és gyilkos
hajlamaiból, az immár Jack Napier néven ismert férfi nekilát,
hogy helyrehozza korábbi gonosztetteinek következményeit.
BATMAN: Fehér Lovag

WATCHMEN
A Watchmen cselekménye a nyolcvanas években játszódik egy
alternatív, a nukleáris háború szélére sodródott Amerikában,
ahol a néhány törvényen kívül helyezett, többnyire kiöregedett
és cseppet sem hősies szuperhős azzal szembesül, hogy valaki
rájuk vadászik.
WATCHMEN

