STAR WARS KÉPREGÉNYEK
A TINIVILÁGBAN
A Szukits Kiadó Star Wars képregényeit ajánljuk figyelmetekbe, megjelenésük sorrendjében.
A legfrissebb dokumentum található legfelül. Kattintsatok a linkekre! Ha a státusz
hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. A bővebb tartalmakért böngésszétek a
moly.hu, a szukits.hu vagy a kilencedik.hu/starwars/ linkeket!
Az Ellenállás kora: Hősök
Amikor részt kell vennie egy fertőzés visszaszorításában, Finnnek komoly kétségei támadnak. Poe Dameron meg van róla
győződve, hogy ő a létező legjobb pilóta, de most találkozik
valakivel, aki talán még nála is jobb! Rey, Csubakka és R2-D2
kénytelenek leszállni a Nekropolisz roncstelep-bolygón.
Az Ellenállás kora: Hősök

Doktor Aphra: Legrosszabb az egyenlők között
Menekülés közben Aphra egy ellenséges metropoliszba kerül,
és mindössze tíz óra áll a rendelkezésére, hogy megtalálja a
kiutat, mielőtt a torkába épített bomba felrobbanna.
Legrosszabb az egyenlők között

Star Wars: A shu-toruni megtorlás
Trios, a Shu-Torun királynője, Darth Vader és a Birodalom
szövetségese harcba száll, hogy megvédje bolygóját. A
támadást válogatott csapata élén Leia hercegnő vezeti, aki
különleges hadicselt eszel ki, hogy ellenségét megtévessze. Ám
Leia osztagának néhány tagja saját terveket szövöget…
A shu-toruni megtorlás

Vader - Sötét látomások
A kötetben szereplő öt történet mindegyike más-más oldalról
mutatja be a rejtélyes fekete lovagot – a személyét
galaxisszerte övező mítosz felől közelítve meg a főhőst.
Vader: sötét látomások

A Felkelés kora: Gonosztevők
Nincs a galaxisban rettegettebb fejvadász, mint Boba Fett, –
vajon miféle szív doboghat az ikonikus páncél alatt? Darth
Vader a Birodalom legfélelmetesebb harcosa, mégis el kell
viselnie, hogy egy moff parancsoljon neki. Miként tett szert
Jabba, a hutt legendás hírnevére? Fellebben a fátyol Tarkin
nagymoff múltjáról.
A felkelés kora: gonosztevők

A Felkelés kora: Hősök
Az eredeti Star Wars trilógia hősei visszatérnek! Han Solo
készül visszatérni a csempészélethez, amikor új barátja egy
utolsó szívességet kér tőle. Luke Skywalker a sötét oldal
csábításával kényszerül szembenézni. Lando Calrissian egy
nagy dobásra készül. Leia hercegnő cselt sző, hogy
kiszabadíthassa szerelmét Jabba, a hutt fogságából.
A felkelés kora: hősök

Doktor Aphra: A szabadulóművész
Doktor Aphra ismét börtönbe kerül. –Természetesen erre a
helyzetre is van terve, de nem számol egy fontos
körülménnyel: a börtönállomás kísértetjárta hely. Doktor
Aphra ezúttal valóban kilátástalan helyzetbe kerül, de a
hírhedt archeológus még ezt is képes tovább rontani…
A szabadulóművész

Star Wars: A szökés
Trios királynő árulását követően a Birodalmi Csillagflotta
elsöprő erejű támadást indított a lázadók ellen. A
katasztrofális következményekkel járó űrcsatában a felkelők
hadereje felmorzsolódott, a túlélők pedig menekülni
kényszerültek. Luke, Leia és Han a galaxis egy távoli zugában
próbálnak elrejtőzni.
A szökés

Kanan: Első vér
A klónháborúban megváltozik a Jedik szerepe, így Depa Billaba
és tanítványa, Caleb Dume is klóncsapatok parancsnokaként
harcol. Az ifjú padavan és mestere a Mygeeto bolygón csap
össze a szeparatista droidsereggel, amelyet Grievous tábornok
vezet.
Kanan: Első vér

A Köztársaság kora: Hősök
Ez a kötet a Köztársaság hőseinek kalandjait meséli el; olyan
történeteket, amelyekben megmutatkozik a hősök valódi
nagysága, bátorsága és állhatatossága.
A Köztársaság kora: hősök

A Köztársaság kora: Gonosztevők
Ez a kötet a Köztársaság korának leghatalmasabb gonosztevőiről szól; olyan történeteket tár elénk, amelyekben
megmutatkozik a Sithek és csatlósaik valódi ereje,
gátlástalansága és céltudatossága.
A Köztársaság kora: gonosztevők

Darth Vader, a Sith sötét nagyura: Vader erődje
A nagyúr a Mustafaron emel magának egy hatalmas erődöt,
amely a sötét oldal hatalmának szimbólumaként szolgál. A
bolygó őslakosai mindent megtesznek azért, hogy
megakadályozzák a gonosz erőd megépülését, Vadert azonban
semmi sem tántoríthatja el céljától!
Vader erődje

Kanan: Az utolsó padavan
A klónháború és a Star Wars: Lázadók animációs sorozat
között játszódó történet főszereplője, Caleb Dume túlélte a 66os parancsot. A Birodalom létrejöttét követően felveszi a
Kanan Jarrus nevet, és megfogadja, hogy sohasem adja fel a
sötét erőkkel vívott harcot.
Kanan: Az utolsó padavan

Doktor Aphra: Újratöltve
Kedvenc régészünket egykori droidja, Triplazéró zsarolással
arra kényszeríti, hogy az általa vezetett bűnszindikátus
számára dolgozzon. Doktor Aphra kelepcébe kerül, de így is
rengeteg lehetőséget talál rá, hogy széltében-hosszában
felforgassa a galaxist.
Újratöltve

Star Wars: Múló remény
A felkelők megsemmisítették a Halálcsillagot, megerősítették
csillagflottájukat, és új támaszpontot alakítottak ki. Felcsillan a
Birodalom feletti győzelem esélye – ám Darth Vader bosszút
esküszik és megfogadja, hogy az utolsó szálig megsemmisíti a
lázadókat!
Múló remény

Star Wars: Lázadás a Mon Calán
A Mon Cala felszabadításáért indított műveletben Leia szinte
lehetetlen feladat előtt áll: meg kell nyernie a lázadás számára
a megszállt bolygó lakóit – ebben a küldetésben a diplomácia
és a protokoll mestere, C-3PO lesz a segítségére!
Lázadás a Mon Calán

Darth Vader, a Sith sötét nagyura: Lángoló tengerek
Darth Vader feladata a remény elfojtása, amelyben az
inkvizítorok mellett Wilhuff Tarkin támogatására is számíthat.
Együttesen kell térdre kényszeríteniük Mon Cala lakóit, hogy
megtaláljanak egy Jedit, aki lázadást szít a bolygón.
Lángoló tengerek

Mace Windu a Köztársaság védelmezője
Ismerjük meg alaposabban a férfit, a mítoszt, a legendát – Mace
Windut! Több mint ezer nemzedéken át a Jedik voltak a béke
őrzői a galaxisban. De a klónháború kitörésével új szerepben
találják magukat: a Köztársaság Hadseregének tábornokai
lesznek.
Mace Windu, a Köztársaság védelmezője

Darth Vader, a Sith sötét nagyura: A Jedik hagyatéka
Jocasta Nu, a Jedi Templom könyvtárosa elkeseredett erőfeszítéseket tesz azért, hogy megmentse a könyvtár
maradványait. Palpatine a végrehajtóit küldi Jocasta ellen. De
miért adja parancsba, hogy élve kerítsék kézre?
A jedik hagyatéka

Darth Maul - A Dathomir fia
Obi-van Kenobi legyőzte fénykardpárbajban, és mestere, Darth
Sidious is a sorsára hagyta, de Darth Maul nem adja fel a harcot.
A kudarc és az árulás csak feltüzelte bosszúszomját, és
végtelen haragjában eltökéli, hogy szembeszáll az egész
galaxissal.
Darth Maul: a Dathomir fia

Széthasadt Birodalom
Az endori csata után vége szakad Palpatine császár húsz éves
rémuralmának. A Felkelők Szövetsége döntő fontosságú
győzelmet arat, ám a Birodalom moffjai és régiókormányzói
még az uralkodó halála után is ellenőrzésük alatt tartanak
fontos rendszereket a Magtól a Külső Gyűrűig.
Széthasadt birodalom

Star Wars: Jedha hamvai
Röviddel azután, hogy a Halálcsillag megsemmisítette Jedha
Szent Városát, Trios királynő csapatai megrohanják a romokat,
hogy összegyűjtsék azt, ami megmaradt, míg a felkelők azért
küzdenek, hogy megőrizzék a bolygót a túlélőknek.
Jedha hamvai

Doktor Aphra: Doktor Aphra és az óriási profit
Aphra egy ősrégi Jedi műkincs elárverezésével akar meggazdagodni. Kezdetben minden jól megy, de a végére minden
rosszra fordul. És pont ekkor kell felbukkannia a múlt egyik
fekete, vészjósló alakjának!
Doktor Aphra és az óriási profit

Star Wars: Csillagok között
Luke Skywalker végre megkapja azt, amire régóta vágyik:
kettesben marad Leia hercegnővel. Sana és Lando összefognak
a Coruscanton, hogy összeügyeskedjenek maguknak pár
kreditet. Han és Csubi visszamennek csempésznek, hogy
elvégezzenek egy munkát… egy huttal a fedélzeten!
Csillagok között

Darth Vader, a Sith sötét nagyura: Birodalmi gépezet
A történet ott kezdődik, ahol a Star Wars: A Sithek bosszúja
véget ér. Kövessük Darth Vadert, és legyünk a tanúi annak,
ahogy megszerzi legendás vörös fénykardját, és megkezdi
könyörtelen felemelkedését!
Birodalmi gépezet

Han Solo
Han titkos küldetést kap: meg kell mentenie a felkelők néhány
informátorát és kémét. Hogy mi az álcája? A galaxis
legnagyobb és leghírhedtebb csillaghajó versenye, a Sárkányűr
futam – egy bajnokság, aminek a megnyeréséről egész
életében álmodozott.
Han Solo

Obi-van és Anakin
A klónháborúban végrehajtott hőstetteik, a tragikus mustafari
összecsapásuk, és sok-sok évtizeddel a Halálcsillagon vívott,
utolsó párbajuk előtt ők voltak Obi-van Kenobi mester, és a
padavanja, Anakin Skywalker. Most bepillantást nyerhetünk a
Kiválasztott felkészülésének időszakába.
Obi-van és Anakin

Doktor Aphra: Aphra
Aphra kiszabadult Darth Vader markából, bár az élete még
most is csak egy hajszálon függ. Ha a Sith Sötét Nagyura
tudomást szerezne arról, hogy életben maradt, akkor addig
vadászna rá, míg kézre nem kerítené.
Aphra

A Sikolyok Fellegvára
A kétes hírnévnek örvendő doktor olyan ajánlattal áll Luke elé,
amit az nem utasíthat vissza. Aphra elviszi őt egy titkos
találkozóra a rettegett Sikolyok Fellegvárának szívébe.
Megtalálja Luke azt, amit keres? Megbízhat Aphrában? Vagy a
végén mindketten a Fellegvár királynőjének áldozatai lesznek?
A sikolyok fellegvára

Star Wars: Yoda titkos háborúja
Yoda csapdába esik egy világon, amelyen titokzatos hatalmat
birtokló, gonosz gyermekek élnek. A mester jelentős túlerővel
kerül szembe, és ismét tanítvánnyá kell lennie. És az ő múltbeli
harcának távoli következményeit még Luke Skywalker is
megérzi a jelenben.
Yoda titkos háborúja

Darth Maul
Darth Maul a titokzatos Sith Nagyúr, Darth Sidious
tanítványaként sokáig árnyékban élt, de most napvilágra kerül
bosszúval teli múltja! Ez a harag története, ami akkor
szabadult el, amikor Darth Maul felkészült az általa annyira
gyűlölt Jedikkel való első találkozásra.
Darth Maul

Darth Vader: A játszmák vége
Vader több csatát vív Cylóval, a kibernetikus zsenivel, és ezek
során önmagával is szembe kell néznie. Erő-látomásba veszve
vívódik: vajon inkább gép-e már, vagy még mindig ember?
Vissza tudja még küzdeni magát a szakadék pereméről, hogy
bevégezze küldetését és a titkos machinációit?
A játszmák vége

Star Wars: A Harbinger utolsó útja
Luke Skywalker, Han Solo és Leia hercegnő, akik sosem
riadnak vissza a veszélytől, elhatározzák, hogy a Harbinger
csillagromboló következő útja az utolsó lesz! Csakhogy Kreel
őrmestert és alakulatát arra képezték ki, hogy leszámoljanak a
felkelőkkel, méghozzá a lehető legkíméletlenebb módon.
A Harbinger utolsó útja

Darth Vader: A shu-toruni háború
A Shu-Torun lakói fellázadtak, és ezt a Birodalom
semmiképpen sem tűrheti el. Darth Vadernek jut a feladat,
hogy egy csapásmérő erőt vezessen a bolygó ellen és ezzel
esélyt kap rá, hogy visszaférkőzzön a császár kegyeibe is. De
vajon kik fognak Vader mellé állni a háborúban?
A shu-toruni háború

Star Wars: Lázadó börtön
Egy lázadó csapat úton van egy börtönbázis felé egy rendkívül
fontos fogollyal. De balszerencséjükre nem ők az egyetlenek,
akik a jutalomra áhítoznak… Továbbá megismerünk egy
lázadó kémet, aki a Birodalom szívében dolgozik és egy
halálosan veszedelmes küldetésre indul.
Lázadó börtön

Vader lezuhan
Darth Vader magányosan hajtja végre titkos küldetését,
amikor váratlanul szemtől-szemben találja magát egy lázadó
flottával, és az összecsapás során lezuhan egy közeli bolygón.
Sikerül a felkelőknek kihasználniuk a lehetőséget, hogy
megszabaduljanak legnagyobb ellenségüktől?
Vader lezuhan

Darth Vader: Árnyak és titkok
Darth Vader és doktor Aphra továbbra is szövetségesek – de
meddig tarthat az együttműködésük? Egy dolog biztosnak
tűnik: ha Aphra nyomozása, amit Vader megbízásából végez,
összeütközésbe kerül Vader nyomozásával, amit a császár
megbízásából végez, az eredmény csakis halálos lehet!
Árnyak és titkok

Star Wars: Leszámolás a csempészek holdján
Luke többet szeretne megtudni a Jedikről, ezért elindul, hogy
felkeresse a coruscanti Jedi Templomot, ám elrabolják a
fénykardját, és hamarosan egy börtönben találja magát. Ezalatt
Han és Leia nem várt ellenféllel kerülnek szembe.
Leszámolás a csempészek holdján

Darth Vader: Vader
Palpatine császár a tanítványát, Darth Vadert tartja felelősnek
a Halálcsillag pusztulásáért. Vader bosszút akar állni a
lázadókon, ám eközben megpróbál fényt deríteni mestere
titkos terveire is. Megbíz két fejvadászt, hogy keressék meg a
titokzatos, Erő-érzékeny pilótát, aki megsemmisítette a
Halálcsillagot.
Vader

Star Wars: Skywalker lesújt
A Birodalom ellen harcoló felkelők elérték az eddigi
legnagyobb győzelmüket: megsemmisítették a Halálcsillagot.
Ám a Birodalom ettől még nem bukott meg. Amikor a felkelők
következő támadása kudarcba fullad, Hannak és Leiának
menekülnie kell, Luke pedig szembekerül magával Darth
Vaderrel.
Skywalker lesújt

Old Republic: Az elveszett csillagok
A történet főszereplője Theron Shan, Satele Shan Jedi-mester
fia, aki a Köztársaság szolgálatában kémkedik. Theron
feladata, hogy felderítse a Sith Birodalom titkait, melyek a
Köztársaságot fenyegetik.
Az elveszett csillagok

Old Republic: Veszélyes béke
A köztársasági katonák és a Jedik hősiesen küzdenek, hogy
megállítsák a könyörtelen ellenséget, amikor a birodalmiak
váratlan javaslattal állnak elõ: tárgyalni akarnak a
békekötésről. A tárgyalás megkezdődik, ám a Sith-ek árulása
hátrányos és baljós helyzetbe hozza a Jediket, és az egész
Köztársaságot…
Veszélyes béke

Old Republic sorozat
A Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom évtizedeken
keresztül háborúztak. Több száz év elteltével a Sith-ek
visszatértek a Galaxisba azzal a szándékkal, hogy szétzúzzák a
Köztársaságot, amely valaha száműzetésbe kényszerítette
őket.
A birodalom vére

