SZUPERHŐS GYORSTALPALÓ KEZDŐKNEK
Szeretnél megismerkedni a szuperhősök világával, de nem tudod, hogy hol kezd?
Összeállítottunk Neked egy kis útmutatót a legismertebb nevekről. Az ismertető
végén azoknak a regények és képregények linkjeit találod, amelyekben ők
szerepelnek.
Detective Comics Kiadó

B

atman a Denevérember

A tíz éves Bruce Wayne szemtanúja lesz szülei kirablásának és meggyilkolásának.
Az árván maradt kisfiú megfogadja, hogy a bűnözők elleni harcnak szenteli életét.
Elhatározásában segítségére van öröksége, a Wayne család mérhetetlen vagyona
és sokat tapasztalt komornyikjuk, Alfred Pennyworth. Bruce a legjobb
magániskolákban tanul, majd nagykorúvá válva a Távol-Keletre utazik, hogy a
legkiválóbb mesterektől tanuljon harcművészeteket. Később Európában találjuk,
ahol a mesterdetektívek legjobbjaitól lesi el a kriminalisztika csínját-bínját.
Harminc éves, amikor visszatér a korrupt Gotham Citybe és magára ölti a
Denevérember jelmezét, hogy a gonosztevők ellen fordítsa babonás félelmüket.

H

arley Quinn

Harley Quinzel börtönpszichológus volt az Arkham elmegyógyintézetben Gotham
City mellett. Itt kezelték Batman legveszélyesebb ellenfeleit is. Amikor azonban
Harley találkozott Jokerrel, ő került a páciense befolyása alá. Beleszeretett a Bűn
Hercegébe és segítette a szökését. Felvette a Harley Quinn nevet, bohócjelmezt
öltött, és csatlakozott hozzá bűntettei végrehajtásában. Torz kapcsolatuk,
amelyben J tettleg bántalmazta a nőt azonban nem tartott soká. Szakításuk után
Harley barátságot kötött Poison Ivyvel és a Macskanővel. De hogy a bűnözők vagy
a hősök oldalára áll, még mindig kétséges. Harley volt az első olyan szereplő, aki
egy animációs sorozatban debütált, és csak ezután tűnt fel a képregényekben.
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S

uperman

A Krypton bolygó vezetői kétkedve fogadják a jelentést arról, hogy világuk el fog
pusztulni. Mielőtt a kataklizma bekövetkezik a tudós Jor-El és felesége egy
űrszondában a Földre küldik újszülött fiukat, Kal-Elt. A csecsemőre a Kent házaspár
bukkan rá. Titokban örökbe fogadják a fiút, aki Clark Kent néven szerény, de
tisztességes környezetben nevelkedik. Felnőve különleges képességekre tesz szert
a Nap sugarainak köszönhetően. Emberfeletti erővel bír, képes repülni, fagyos a
lehelete, röntgenlátása van és sugarakat tud lőni a szeméből. Miközben
szuperhősként az embereket védelmezi, civil életet is kialakít magának; a Daily
Planet oknyomozó riportere lesz. Itt ismeri meg a csinos riporternőt Lois Lanet is.
De a lány csak Supermanért rajong, a csetlő-botló Clarkra csak kollégaként tekint.

W

onder Woman

Zeusz eltitkolt gyermeke Diana, hercegnőként nő fel a világtól elzárkózó Amazonok
között a rejtett Themüszkirán Amikor az amerikai pilóta Steve Trevor lezuhan a
szigeten, Diana követi őt a nagyvilágba. Bár harcosként nevelkedett, mindeddig
békében élt. Így most megütközik a férfiak uralta bolygó kegyetlenségein.
Szuperhősként a Wonder Woman (Csodanő) nevet veszi fel és harcba száll az
elesettek oldalán. Diplomataként, Diana Prince néven szintén a béke ügyének
szenteli magát. Kiváló kardforgató és harcos, ereje vetekszik Supermanével,
fegyverei közt pedig megtalálható az aranylasszó, amely mindenkit igazmondásra
bír.
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Z

öld Íjász

A milliárdos Oliver Queen példaképe, Errol Flynn egyike volt Hollywood korai
színészeinek, akik miközben makulátlan hősöket alakítottak a mozivásznon, a
magánéletben kicsapongásaikról híresültek el. Oliver maga is a gondtalan
gazdagok életét éli, mígnem egy matróz, akit sérteget, az óceánba nem tessékeli.
Egy lakatlan szigetre vetődik, ahol az évekig tartó nélkülözés örökre
megváltoztatja. Mire sikerül visszatérnie a civilizációba többé már nem az az
ember, aki volt. Immár sokkal inkább Robin Hoodot, és nem az őt alakító
csepűrágót tekinti követendő példának. Magára ölti a Zöld Íjász jelmezt, és
megkezdi harcát Star City gengszterei ellen.

Z

öld Lámpás

„Napvilágon, sötét éjen, Bűn nem marad észrevétlen! Ki gonoszra szánja éltét...
Rettegje Zöld Lámpás fényét!” Így szól a Zöld Lámpások esküje. Az Alakulat
tagjainak feladata a világűr békéjének őrzése. Különleges gyűrűt viselnek, mely
rendkívüli képességeket biztosít számukra. Amikor Abin Sur halálosan megsérül,
gyűrűjét Hal Jordanre hagyja. Így a bátor pilóta lesz az első földi Zöld Lámpás, aki
OA bolygójára utazhat, hogy megkezdje a kiképzését. Hal számos kalandot él át
bajtársai és gyermekkori szerelme Carol Ferris oldalán. Legnagyobb ellenfele
egykori mentora, a renegát Sinestro lesz, aki maga is Lámpás volt.
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Marvel Kiadó

A

merika kapitány

A hazafias Steve Rogers szeretne harcolni a II. világháborúban, de a
sorozóbizottság kiszuperálja. Ekkor figyel fel rá a szövetségeseknek dolgozó német
tudós Dr. Abraham Erskin. Így a fiatalember részt vehet egy kísérletben, melyben
egy szuperkatona szérumot tesztelnek rajta. A kísérletet náci kémek támadása
zavarja meg, és mind Erskin, mind a feljegyzései odavesznek. Tudása nélkül Steve
marad az egyetlen szuperkatona, akit a kormány kezdetben propagandacélokra
használna. De a fiatalember végül eléri, hogy a háború frontjain küzdhessen. A
világégés végnapjaiban életét kockáztatva hatástalanít egy New Yorkra kilőtt
rakétát, majd a Jeges-tengerbe zuhan. Hosszú évtizedekig halottnak hiszik, de
amikor rábukkannak fagyott testére, kiderül, hogy a szérum életben tartotta.
Amerika kapitány egy számára idegen, új világban ébred fel. S bár az ünnepelt hős
nehezen illeszkedik be a megváltozott hétköznapokba, csakhamar a Bosszúállók
nevű csapat élén találja magát.

F

antasztikus Négyes

Reed Richardson feltaláló terveit elutasítja a NASA. Ezért úgy dönt, hogy barátaival
hajt végre kísérleti űrrepülést. Vele tart szerelme Susan Storm, annak felelőtlen
öccse Johnny és, Reed gyermekkori jó barátja a pilóta Benjamin J. Grimm. A repülés
során kozmikus sugárzás éri a legénységet, és mindannyian különleges
képességekre tesznek szert. Reed (Mr. Fantasztikus) teste rugalmas és nyújtható
lesz. Sue (Láthatatlan Nő) láthatatlanná válik és erőtereket tud manipulálni. Johnny
lesz az élő és repülő emberi Fáklya. Ben (Lény) pedig nagy erejű kőóriássá alakul.
Ő jár a legszerencsétlenebbül, mert a többiekkel ellentétben nem képes
visszaalakulni civil önmagává. Reed magát okolja a történtekért és megesküszik,
hogy segít a barátján. De hiába minden tudása, ebbe az egy feladatba beletörik a
bicskája. A csapattagok a földet érés után megfogadják, hogy képességeiket nemes
ügyek szolgálatába állítják.
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H

ulk

A gyermekkorában sokat bántalmazott Bruce Banner felnőve tudós lesz és a
Gamma sugárzás rejtélyeit kutatja. Egy kísérleti robbantás során, hogy megvédjen
egy a területre tévedő civilt erős sugárzásnak teszi ki magát. Így születik meg Hulk
a dühöngő zöld óriás a Föld legerősebb teremtménye. A szörnyeteg akkor jelenik
meg, amikor Bannert feldühítik. Ő csak magányra vágyik, de a hadsereg egyik
tábornoka „Menydörgő” Ross mindenáron le akarja vadászni. A helyzetet pedig
tovább bonyolítja, hogy Banner épp a tábornok lányába Bettybe szerelmes. Banner
élete így folytonos menekülés, a katonaság és a Hulk által okozott katasztrófák elől.
Ám a tudathasadásos Bruce miközben a Hulk feletti uralomért harcol, még így is
sok hőstettet hajt végre és kiérdemli, hogy a Bosszúállók egyik alapító tagja legyen.

P

ókember

A jó természetű tinédzser, Peter Parker kitűnő tanuló, igazi eminens diák, de az élet
más területein már nem jeleskedik. Mindez megváltozik, amikor egy
osztálykiránduláson megcsípi egy pók, melyet előzőleg radioaktív sugárzás ért. A
fiatalember hamarosan azt tapasztalja, hogy egy emberméretű pók erejével bír, tíz
emeletet ugrik helyből magasba, megérzi a veszélyt és megtapad a falakon.
Képességeivel együtt nő önbizalma is, és pankrátornak áll. Azonban szörnyű hibát
vét, amikor nagyképűségből futni hagy egy betörőt, aki a sportcsarnok kasszájával
lép meg. A bűnöző még aznap éjjel betör Peterék házába és megöli a fiú nevelőapját.
Peter csak ekkor érti meg Ben bácsikája tanítását: „A nagy erő nagy felelősséggel
jár.” Így születik meg New York védelmezője, a barátságos és közkedvelt
Pókember.
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S

ilver Surfer az Ezüst Utazó

A nagyhatalmú Galaktusz bolygókat kebelez be, hogy csillapítsa határtalan
étvágyát. Norin Radd alkut köt vele, hogy megmentse saját planétáját. Vállalja, hogy
hírnöke lesz és életben gazdag bolygókat kutat fel számára, ha az ő világát
megkíméli. Kozmikus erővel felruházva egy szörfdeszkán utazza be az
univerzumot, mindig a pusztítás előtt járva. Amikor azonban a Föld bolygóra
érkezik, a Fantasztikus Négyes tagjai meggyőzik, hogy forduljon szembe urával és
védje meg az emberiséget. Galaktusz első ízben kímél meg egy bolygót és ígéretet
tesz, hogy többé nem fenyegeti világunkat.

T

hor a menydörgés istene

Thor, Odin fia és az Asgardi Trón örököse, a mennydörgés istene. Legnagyobb
ellenfele saját fivére Loki a csínytevések istene, aki szintén a koronára áhítozik.
Mesterkedésének hála Odin a Föld bolygóra száműzi Thort. Az erejétől és
varázslatos pörölyétől megfosztott férfi az emberek között kénytelen megtanulni,
mi teszi igazán méltóvá az uralkodásra. Földi kalandjai során ismerkedik meg az
asztrofizikus Jane Fosterrel, akibe beleszeret, és azokkal a hősökkel, akikkel együtt
megalapítják a Bosszúállók csapatát.

V

asember

Tony Stark milliomos feltaláló és fegyvergyáros, halálosan megsebesül a TávolKeleten. Életét a mellkasába épített fúziós generátor menti meg, mely köré
robotpáncélt konstruál. Ennek segítségével sikerül elmenekülnie a terroristák
fogságából. A dúsgazdag, nagyképű férfit örökre megváltoztatja ez a tapasztalat.
Megfogadja, hogy nem vesz részt többé a fegyverkezésben, és találmányait a béke
megóvása érdekében hasznosítja. Vasemberként átélt kalandjaiban segítségére
van titkárnője és szerelme Pepper Potts, valamint jó barátja, Rhodes ezredes, aki
majdan Csatagép néven maga is szuperhős lesz.
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X

-Men

„A mutáció törzsfejlődésünk kulcsa. Ennek segítségével fejlődhettünk egysejtűekből
bolygónk uralkodó fajává. A folyamat lassú. Normális esetben évezredeket vesz
igénybe. Nagy ritkán azonban előfordul, hogy felgyorsulnak az események...”

Stan Lee saját bevallása szerint azért találta ki a mutánsokat, mert már unta, hogy
minden új hőshöz új eredettörténetet kellett kreálnia. Az emberekkel békére
törekvő Xavier Iskola és a háborúra készülődő Mutáns Testvériség konfliktusa
azóta milliók kedvence lett.
Könyvtárunkban az alábbi szuperhős regényeket és képregényeket találhatod.
DC képregények
Marvel regények
Marvel képregények
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