MARVEL REGÉNYEK A TINIVILÁGBAN
A Szukits Kiadó Nagy Marvel Regénygyűjteményét ajánljuk figyelmetekbe, a
könyvek megjelenésének sorrendjében. A legfrissebb dokumentum található
legfelül. Kattintsatok a linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok
kölcsönözni a kötetet. Bővebb tartalmakért böngésszétek a moly.hu, a szukits.hu
vagy a kilencedik.hu/nmr/ oldalakat!
Fekete Párduc: Ki a Fekete Párduc?
Az afrikai Wakanda évszázadokon át dacolt az idegen
hódítókkal, a technológiailag rendkívül fejlett országot soha senki nem tudta leigázni. Most, az új kor
hajnalán Fekete Párduc otthonát ismét veszély
fenyegeti.
Fekete Párduc: Ki a Fekete Párduc?

Hangya: Természetes ellenségek
Scott Lang új életet kezdett New York városában.
Hangya elhatározta, hogy szuperhős helyett rendes
apa lesz: talált magának tisztességes munkát, iskolába
hordja Cassie-t. A múltja elől azonban ő sem menekülhet.
Hangya: Természetes ellenségek

Pókember:
Örökké fiatal
Peter Parker mindent megtesz annak érdekében,
hogy bajba kerüljön – hiszen fotóriporterként a
bűnüldöző Pókemberről készített képek biztosítják a
megélhetését. A baj pedig valóban megtalálja őt.
Pókember: Örökké fiatal

X-MEN: Sötét Főnix
Jean Grey, aki pilótaként egy gyilkos napkitöréstől
próbálja megóvni űrsiklója utasait, kénytelen
feláldozni az életét. És mégis, mintha csak csoda
történne, Jean újjászületik!
X-MEN: Sötét Főnix

Deadpool: Praclik
Íme a MARVEL hiperaktív bérgyilkosának első, színes,
szagos, szélesvásznú, magyarul beszélő regénye!
Témája: az óriás szörnyekké változó kiskutyák!
Hopácska! Várjunk csak! Kiskutyák?! Most komolyan?
Hát szabad ilyesmiről regényt írni?!
Deadpool: Praclik

Polgárháború
Új törvényt vezetnek be, amely előírja, hogy a szuperhősök kötelesek felfedni kilétüket, és hivatalosan
regisztráltatni magukat személyes adataikkal. A
szokatlan intézkedés megosztja az igazság bajnokait.
Polgárháború

Bosszúállók: Mindenki uralni akarja a világot
A fenséges és hatalmas Bosszúállóknak a legnagyobb
ellenségeikkel kell szembenézniük – az összessel
egyszerre! De miféle még nagyobb, még halálosabb
veszély bujkál az egyszerre végrehajtott támadások
mögött?
Mindenki uralni akarja a világot

Pókember: Hatalomátvétel
Mikor Wilson Fisk a New York-i alvilág egykor
rettegett ura visszatér száműzetéséből, nem kis
meglepetésre emberbarát vállalkozóként és a város
jótevőjeként lép színre. Pókember természetesen
nem hisz a színjátéknak.
Pókember: Hatalomátvétel

VENOM: Halálos védelmező
Eddie Brock hiába dönti el, hogy jó útra tér, és az
elesettek védelmezője lesz, ha közben majdnem
százkilencven magas, százharminc kiló színizom, és
olyanok a fogai, mint egy cápának. Venom – a lény,
akivé a szimbiótával együtt váltak – gyorsan magára
vonja a figyelmet.
VENOM: Halálos védelmező

