
A MARVEL COMICS BEMUTATJA:
Lehet, hogy 

hihetetlenül 
hangzik…

…de 
néha…

…tényleg 
sajnálom 

őket.

Fegyvert 
leadni.

Nemá, 
töki! pucér-
ra akarsz 

vetkőz-
tetni?

Szó 
sincs 
róla.

Jó 
szórakozást, 

uram! 

Ne 
feledjék, 

hogy a Kontra 
semleges 
terület!

itt csakis 
a képernyőn 

megy a 
bunyó.

Mivel nappal 
rendszerint 
a sötétben 
bujkálnak…

…éjszaka ilyen 
lebujokban ütik 

el az időt…

…és utcai 
harcokra 

kötnek 
fogadást.

BíBíBí
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marv. kap. (a bige)

valami robot

pókember (valszeg az eredeti)

skorpió (nem a bige)

amerikaisólyom-kapitány

név nélküli bűnöző

aki herkulesnek képzeli magát

óriás kígyószörnyizé

vándorsólyom

batroc

pusztító

rabló

VAN LENTE/PÉREZ PRODUKCIÓJA
Valamelyik  

híradóban mindig 
tudósítanak egy-egy 
szuperbalhéról.

eeeeeez aaaaaz!!!eeeeeez aaaaaz!!!
Ez az! 

Verd be 
a pofáját! 

adj 
neki!

A csatornalakók 
szeretnek felnézni 
az égre, és látni a 

hatalmasok bukását. 

Fröcsögjön 
a vér! igen! 

igen!

Húszat 
teszek 

Skorpióra! 
Ő a nyerő!

Ma 
lecsapja 
a bogarat! 

Érzem!

idejönnek meg-
nézni azokat, akik  

aljas gazembernek 
nevezik őket, és úgy 
bánnak velük, mint 
a ronggyal… Hogy 

lássák őket…

király! 

…vérben 
úszni.

király! 

marv. kap. (a bige)

valami robot

pókember (valszeg az eredeti)

skorpió (nem a bige)

amerikaisólyom-kapitány

név nélküli bűnöző

aki herkulesnek képzeli magát

óriás kígyószörnyizé

vándorsólyom

batroc

pusztító

rabló
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KÖZREMŰKÖDÖTT RUTH REDMOND
Küszködni.

Ez az, 
ez az, 

ez az!!!

Heh! 
Mekkora zseni 

ez a McConaughey! 
McCorazseni!

Veszíteni. 

Egész baba 
az este, pedig 

csütörtök 
van. 

Félmillát 
simán be-

kaszálunk. {Grmm}

Természetes 
emberi reakció. 

(Gondolom.) Hékás, 
mit vagy úgy 

letörve, mint 
a bili füle? Ennyire 

gáz a motozás? 
A szórakoztatóipar-

ban melózol!

Szóra-
kozz egy 

kicsit!

Neked is 
kötelező. 
Főnöki 

utasítás.

Vasárnap 
estéken 

DJ-ként tolom. 
Hátha ismersz. 

Radovan. 
Radovan 

Jankovic.

Alias 
DJ Rad 
Jam.

Nem 
rémlik.

Hát  
majd fog, 

haver, majd 
fog.

Új vagy,  
igaz? Mit is 

mondtál, hogy 
hívnak?

SLAFFSLAFF
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BUMm 
FEJBeA

DEADPOOL A MEGTORLÓ ELLEN

Mint említettem, 
néha tényleg 

sajnálom őket. 

De Néhány tucat 
golyóval az érzés 

legyűrhető.

Tudod, 
hogy 

hívnak.

DEADPOOL A MEGTORLÓ ELLEN
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