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SKUTEČNĚ?!

TROCHA ČÍSEL
1,87 m

Při boji s Nightshade zvanou
„Královna vlkodlaků“ dostává
Steve Rogers injekci dalšího
séra. Změní se sám
na vlkodlaka!

Výška Steva Rogerse po podání séra

109 kg (240lbs)

Váha Steva Rogerse po podání séra

1922

Rok, kdy se Steve Rogers narodil.

48 km/h

Maximální rychlost, kterou Steve
Rogers dokáže běhat po podání séra.

4-F

Steve Rogers byl s touto klasifikací
odmítnutý při svém prvním pokusu
o zápis do armády.

WOW!

363

Množství kilogramů, které
Cap dokáže vzpírat vleže.

OTÁZKA: Proč se Steve Rogers
zřekne role Captaina America?
Odpověď: Když Cap čelí padouchovi
zvanému Iron Nail, účinky séra SuperSoldier se neutralizují a Rogers rychle
zestárne. Jako Captain America jej
nahradí Sam Wilson zvaný Falcon.

CHCI VĚDĚT VÍCE!
Drobný Steve Rogers chce sloužit
své zemi a bojovat s nacisty, ale při
odvodu jej kvůli špatnému fyzickému
stavu odmítnou. Když jej doktor Erskine
pozve, aby se zapojil do vojenského
programu Super-Soldier americké armády
s názvem Rebirth, neváhá ani minutu!
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HLAVNÍCH

5

NÁHRADNÍKŮ
SAM WILSON (FALCON)

– přebírá štafetu,
když Steve Rogers
zestárne.

BUCKY BARNES
ší
(WINTER SOLDIER) – nejlep

přítel, zaskakuje, když
se Cap údajně stane
obětí atentátu.

ROSCOE SIMONS – vstu-

puje na scénu, když
se Cap stane nomádem – hrdinou bez
státní příslušnosti.

DAVE RICKFORD – pěšák,

pomocí nějž Nick
Fury přesvědčí Steva
Rogerse, aby se
znovu ujal své role.

JOHN WALKER – ujímá

se role, když Rogers
rezignuje předtím, než
se stává americkým
agentem.

SUPERHRDINOVÉ

TAJEMSTVÍ AGENTURY

STRUČNÁ
FAKTA

S.H.I.E.L.D.

WINTER SOLDIER
Když na konci druhé světové
války exploduje letadlo barona
Zemo, všichni se domnívají,
že Bucky Barnes zahynul.
Vrátí se o několik let později
s vypraným mozkem jako
elitní ruský agent zvaný
Winter Soldier. Steve Rogers
starému příteli pomůže
získat zpět své vzpomínky.

PRAVÉ JMÉNO: Steven Rogers
PROFESE: armádní kapitán, šéf
agentury S.H.I.E.L.D., ilustrátor
HLAVNÍ ZBRAŇ: prakticky
nezničitelný štít
SILNÉ STRÁNKY: pomalé
stárnutí, inspirující vedoucí,
zkušený zápasník, dokonalá
fyzička, výjimečná integrita

MEZI…
Marvel Comics
oživili hrdinu z druhé
světové války zvaného
Captain America v komiksu
Avengers č. 4 (březen 1964).
Cap se vrátil s novou
legendou – od roku
1945 byl zmražený
v arktickém ledu!

…PANELY

Steve Rogers a Sharon Carter
(Agent 13) se do sebe zamilují,
ale jejich vztah není úspěšný.
Sharon prodělá vymytí mozku
u dr. Faustuse, který ji
přiměje k tomu, aby
Capa zavraždila!

KA
NÁ LÁS
T
S
A
Ť
NEŠ

VSTAL

Z MRTVÝCH!
Na konci občanské války
superhrdinů je na něj
spáchán atentát, ale Cap
přežije! Zasáhne jej
projektil ze speciální zbraně
pro cestování časem a musí
znovu prožít významné
momenty svého života.

SLABINY: jeho věk (když
přestane účinkovat
sérum Super-Soldier)

NE

EEEE!!

Hned poté, co Steve
Rogers dostane sérum Super-Soldier,
nacisté ZABIJÍ jeho tvůrce, dr. Erskina.
Cap zůstane JEDINÝM ČLENEM
týmu Operation: Rebirth, který měl
vytvořit celou ARMÁDU!

SPOJENCI: Winter
Soldier, Falcon, Nick
Fury, Avengers
PROTIVNÍCI: Red Skull,
baron Zemo, Hydra, A.I.M.

STRÁŽCE
SVOBODY

Captain America přestavuje inspiraci americkým
vojákům ve druhé světové válce, protože bojuje
proti ďábelským nacistickým padouchům a zachraňuje
svět. Poté co několik desetiletí stráví uvězněn
v ledu, oživí jej tým Avengers, aby mohl opět

chránit a sloužit!

MEZI…

MOŘSKÝ KRÁL

Namor je vládce a ochránce podmořského království
Atlantis a vyznačuje se úžasnými schopnostmi adaptace
na život pod vodou. Narodil se matce z královského atlantského
rodu a lidskému otci. Namor se často dostává do konfliktů
s těmi, kteří „žijí na souši“. Když se však domnívá,
že je to v nejlepším zájmu Atlantis, bojuje
po jejich boku.

STRUČNÁ
FAKTA
PRAVÉ JMÉNO: Namor
McKenzie
PŘEZDÍVKY: Sub-Mariner, Syn
Mstitel, Imperius Rex
SILNÉ STRÁNKY: obojživelné
přizpůsobení životu pod vodou,
nadlidská síla, rychlost, reflexy
a odolnost, schopnost letu,
prodloužená délka života,
telepatická komunikace s vodními
tvory

…PANELY

ARRGHH!!
A
A Namor je prakticky

SKUTEČNĚ?!
Namor byl kdysi ženatý a jeho
ženou byla Marinna Smallwood,
podivná vodní členka skupiny Alpha
Flight. Později ji však Norman Osborn
proměnil na neovladatelné mořské
monstrum!

NEPORAZITELNÝ, když přebývá
v oceánu. Jakmile vodu opustí,
jeho SÍLA ZAČNE VYPRCHÁVAT
a po několika dnech na souši
může dokonce ZEMŘÍT!

SLABINY: citlivý na dehydrataci
a znečištění, prchlivost
PROTIVNÍCI: Attuma, Tiger
Shark, Nitro, všichni, kdo podle
jeho názoru ohrožují Atlantis.

Namor patří mezi první
superhrdiny nakladatelství
Marvel. Vytvořil jej Bill
Everett a poprvé se objevil
v sešitu Motion Picture
Funnies Weekly č. 1 (duben
1939). Jeho jméno vznikne,
když se pozpátku přečte
slovo „Roman“.

TAJEMSTVÍ AGENTURY

S.H.I.E.L.D.

ALTERNATIVNÍ
VESMÍR
V možné budoucnosti
Earth X Namor odpovídá
za pád Johnnyho Storma
z Fantastické čtyřky. Za
trest Franklin Richards
pozmění realitu tak, aby
polovina Namorova těla
vždy hořela!

NÁJEZDNÍCI

DÁVEJTE POZOR!
Atlantský artefakt zvaný
Proteův roh dokáže přivábit
netvory z největších hlubin
oceánu a zařídit, aby držiteli
rohu sloužili. Namor pomocí
Rohu přivolal obludy jako
Giganto, obrovského vorvaně
s nohama a rukama.
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Namor bojuje v prvních liniích druhé světové války proti silám Osy a spolupracuje
s jinými pozemskými hrdiny při vylodění.
Na základě svých válečných zkušeností
začne Namor poněkud neochotně
oceňovat lidské
hrdiny, zejména Captaina
America (Steva
Rogerse).

NEVIDITELNÁ

LÁSKA

Namor dlouho touží po Invisible
Woman (Sue Richards z Fantastické
čtyřky), ale Sue má oči jen pro
MISTERA FANTASTICA, svého
slabošského manžílka!

SUPERHRDINOVÉ

Wow!

„IMPERIUS
REX!“

96,6

NAMORŮV
BOJOVÝ POKŘIK

Maximální rychlost v km/h,
kterou Namor dokáže plavat.
To je více než třináctkrát větší
rychlost, než jakou vyvine
nejrychlejší lidský plavec.

COŽE?!
Olympijský plavec Todd Arliss si zraní
páteř při předváděcím vystoupení
a prodělá experiment, kdy se
jeho DNA smísí s DNA Namora
a žraloka. Změní se na vodního
padoucha Tiger Shark se
zuby jako žiletky!

E
N
KDYŽ SE DOBŘÍ
HRDINOVÉ

ZKAZÍ!

NAMORŮV
TAJNÝ SPOLEK

Namor tajně spolupracuje s týmem,
jehož členy jsou Iron Man, Mister
Fantastic, Black Panther, Beast a Black
Bolt. Snaží se předejít srážce světů,
která by mohla zničit celou Zemi. Když
další členové týmu odmítnou jeho
drastické návrhy, Namor je
zradí a připojí se ke spolku
bezohledných padouchů!

E!!
E
E
E

Posedlý silou
PHOENIX, Namor
zpustoší většinu země
WAKANDA pomocí
PŘÍLIVOVÉ VLNY!

NEPTUNŮV
TROJZUBEC
Vládce Atlantis často
používá trojzubec jako
svůj symbol, ale dokáže
s ním také ovládat
vodu a vysílat silné
mystické paprsky.
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NEJ…

3

MEZI…

Nejmocnější bytosti

1

Nejmocnější bytost
v Multivesmíru je zvaná
Nejvyšší. Kromě toho,
že vládne větší mocí než
kterákoli známá bytost,
předpokládá se, že také
reprezentuje autory
a kreslíře komiksů
Marvel!

FRANKLIN RICHARDS –

syn Susan a Reed
Richardsových dokáže
manipulovat realitou,
molekulami a časem,
a dokonce předpovídat
budoucnost!

2

PROTEUS – proměňuje
realitu a může se
zhmotnit v lidském těle.

3

APOCALYPSE – jak jste již
asi uhodli, dokáže rozpoutat apokalypsu!

CHCI VĚDĚT VÍCE!
Multivesmír musí zůstat
v rovnováze, nebo
bude vše zničeno!
Mistr Řád a Pán Chaos
postrkují tam i zpět
svým služebníkem
zvaným Prostředník,
který se musí snažit,
aby jejich přání vyvážil. Když selže vše
ostatní, může zasáhnout Živoucí tribunál,
který zachová mír.

…PANELY

N

EEE!!
E
E

Všemocný BEYONDER
si s pozemskými hrdiny a padouchy
hraje jako s hračkami! Uspořádá na
a,
své planetě BATTLEWORLD (planet
Y“
kterou sám vytvořil) „TAJNÉ VÁLK
y,
a donutí superhrdiny a superpadouch
aby spolu bojovali!

VĚČNOST –

ztělesňuje čas

VŽDY NA HLÍDCE
…
WATCHERS
js

ou VŠEVID
mimozemšťa
OUCÍ rasa
n
ů
,
k
teří pečlivě
vesmír, ale
sledují celý
NIKDY DO
DĚNÍ NEZA
WATCHER
SAHU
občas lidstv
o varuje, ale JÍ. UATU
tajemství U
vesmírná
CHOVÁVÁ
I NADÁLE.
je ZAVRAŽD
K
vů
li tomu
ĚN a nesče
tná tajems
skrytá v jeh
tví
o očích SE
DOSTANOU
NA SVĚTLO
!
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4 HLAVNÍ KOSMICKÉ ENTITY
Existují nad vším ostatním
a vládnou mimořádnou
mocí nad prostorem,
časem a existencí.

SMRT – dokáže libovolně
dávat i odebírat život

MOCNÍ HRÁČI

NEKONEČNO –

symbolizuje
celý prostor

ZAPOMNĚNÍ –

ztělesňuje
veškerou
nicotu

SUPERHRDINOVÉ

NEJ… 3

MOCNÍ MYTIČTÍ MISTŘI

S.H.I.E.L.D.

YAO, PRASTARÁ –

CYTTORAK, PÁN ZAPOMNĚNÍ

tajemná mistryně
a učitelka Doctora
Strange

Cyttorak je možná nejsilnější kouzelnou bytostí
v Multivesmíru. Jeho jméno je tak mocné, že
se vyslovuje v různých zaklínadlech, ale jeden
z jeho drahokamů je zdrojem
moci Juggernauta. Cyttorak
má dokonce moc uvěznit
Galactuse, který dokáže
pohlcovat světy.

PRVNÍCH

LEI-KUNG ZVANÝ
RACHOTÍCÍ ne-

smrtelný učitel
bojových umění,
jehož žákem byl
Iron Fist

CHTHON – temný
starší bůh, tvoří
upíry a odpovídá
za moc kouzelnice
Morgan le Fay.

5 MOCNÝCH BOHŮ
BAST – starodávný
egyptský bůh Wakandy
v podobě pantera
ZEUS –

božská
hlava
Olympu

GAEA – starší
bohyně
a Matka
Země

Vishanti (bělovlasý Hoggoth,
Oshtur a Agamotto) tvoří
starodávnou magickou trojici,
která již od počátku věků chrání
pozemské dimenze! Tito bohové
napsali mystickou Knihu Vishanti,
díky níž se Doctor Strange
stal Nejvyšším čarodějem.

šintoistický
bůh chaosu

Vesmírná moc může
mít svou TEMNOU
STRÁNKU! JEAN
GREY má silné tele-

patické schopnosti, ale
když vstřebá sílu PHOENIX, změní se sama na
PHOENIXE. Získá tak
moc ničit, nebo tvořit
CELÉ PLANETY!

Nejvyšší inteligence
měl být jen superpočítač,
ale nyní se jedná o jednu
z nejmocnějších bytostí
v Multivesmíru! Vytvořila
ji vyspělá mimozemská
civilizace Kree, ale jejich
výtvor získal vlastní vědomí.
Bezohledná logika jej pak vedla
ke zničení domoviny Kree.

R RV G H H ! !
A
A ELMISTR

je prakticky ne
smrtelná
kosmická byto
st. Cestuje vesm
írem
a přitom rozeh
rává NEJRŮZ
NĚJŠÍ
HRY. Vyzývá d
okonce na
souboj samotn
ou SMRT
a v utkání VÍTĚ
ZÍ!

A
ODIN –

KOSMICKÝ
UPGRADE

SKUTEČNĚ?!

CHCI VĚDĚT VÍCE!

AMATSUMIKABOSHI –

všemocný
otec Asgardu

Startujeme!

TAJEMSTVÍ AGENTURY

Tito všemohoucí vládcové kosmických a mystických
říší vyvažují síly dobra a zla, chaosu a řádu, času a prostoru.
Mohou dokonce zničit celý Multivesmír – nebo vytvořit nový!
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Zlatý Avenger

Brnění Endo-Sym

Stříbrný centurio

Zlatočervené brnění

WOW!

52

…a to není vše!
Tolik má Iron Man
různých obleků.
Brnění War Machine

16

SUPERHRDINOVÉ

Klasické šedé brnění

Brnění Iron Destroyer

Brnění Hulkbuster
Neviditelné brnění MK II

Vesmírné brnění MK III

Kultovní brnění
Brnění model 42
Vodní oblek
17

TĚŽKÝ KOV
Tony Stark je miliardář a vlastník technologické společnosti
Stark Industries, playboy a génius světové třídy! Má
MEZI…
mnoho brnění, která umožňují odolávat zraněním
Stan Lee ze společnosti Marvel chtěl
ohrožujícím život a poskytují mu úžasné schopnosti vytvořit postavu – bohatého výrobce zbraní, který
bojovat za spravedlnost jako Iron Man!
nebude čtenářům sympatický,
ale kterého si nakonec oblíbí.
Iron Man debutoval v sešitě
Tales of Suspense č. 39
(březen 1963)!

STRUČNÁ
FAKTA

CHCI VĚDĚT VÍCE!
Když je Tony Stark kriticky zraněn a upadne do zajetí u jednoho válečníka, spolu s jiným vězněm Ho Yinsenem zkonstruuje
magnetickou desku, která zajišťuje, aby se úlomek šrapnelu
v Tonyho hrudníku nedostal do
jeho srdce. Magnet zároveň napájí speciální ochranný oblek…

Pravé jméno: Anthony
Edward Stark
Silné stránky: geniální intelekt,
vůdcovský talent, konstrukční
dovednosti, bojové schopnosti
Slabiny: aby si zachránil
život, často potřebuje
technické pomůcky, má potíže
s alkoholem, trpí velikášstvím.

Protivníci: je jich příliš mnoho,
než aby se dali vyjmenovat!
Spojenci: War Machine/
Iron Patriot (Jim Rhodes),
Avengers, Mr Fantastic

KRIZE
IDENTITY!
Jim „Rhodey“ Rhodes si
nasadí brnění Iron Mana,
aby ochránil Tonyho tajnou
identitu. Poté se sám proslaví jako těžce vyzbrojený
kolos War Machine.
18

K
PIC

É V L A ST N O

T

S
Y
POSEDLOST
ŘÍZENÍM
A VEČÍRKY

TI

Zdroj síly: Iron Manovy obleky
zvětšují odolnost a sílu, vyzařují
repulzorové paprsky a umožňují
let nadzvukovou rychlostí.

…PANELY

WOW!

12 348

Rychlost v km/h, kterou
může dosáhnout Iron Manovo
vesmírné brnění MK III.

SUPERHRDINOVÉ

Startujeme!

TAJEMSTVÍ AGENTURY

S.H.I.E.L.D.

NEJ…

ŘEDITEL STARK

DO SAMÝCH
EXTRÉMŮ

Po občanské válce mezi superhrdiny
je Tony Stark jmenován ředitelem
agentury S.H.I.E.L.D. Když se mu nepodaří předpovědět invazi mimozemských
Skrullů na Zemi a odvrátit ji, značně
to poškodí jeho reputaci a jeho místo
zaujme záludný N
 orman Osborn.

Tony vylepší svůj systém
pomocí NANOTECHNOLOGIE EXTREMIS, která mu
umožňuje skrývat brnění
pod vrstvou VE SVÝCH KOSTECH. Získává sílu a obratnost a mohou mu dokonce
narůst NOVÉ ORGÁNY!

Obleky Iron Mana

NEŠŤASTNÉ LÁSKY
Playboy Tony je vyhlášený svými
bouřlivými románky. Má slabost pro
krásné ženy, které mají skryté
záměry, psychologické
problémy, nedokážou se
vyrovnat s jeho rolí Iron
Mana, nebo dokonce
umírají!

KDYŽ SE DOBŘÍ
HRDINOVÉ

ZKAZÍ!

Po zachycení v Red Skullově „inverzní
vlně“ se zvýrazní negativní aspekty
Tonyho povahy. Tony dává před hrdinstvím
přednost ziskům, vyvíjí aplikaci Extremis
3.0 a civilistům za použití své vylepšené
nanotechnologie účtuje nehorázné sumy.

5

1

HULKBUSTER – díky němu
se Tony může postavit zuřícímu Hulkovi.

2

IRON DESTROYER – upgrade
s pohonem Uru – hodí
se, když Zemi napadne Thorův zlý strýc.

3

NEVIDITELNÉ BRNĚNÍ MK II – je
vybaveno „aktivní kamufláží“ – co nevidíte,
s tím nemůžete bojovat!

4

VESMÍRNÉ BRNĚNÍ MK III – díky
raketovým tryskám na
zádech a zabudované
umělé inteligenci s kódovým názvem P.E.P.P.E.R.
se Tony stává skutečným Strážcem Galaxie.

5

VODNÍ OBLEK – tento model odolný proti tlaku
Starkovi umožňuje,
aby se ponořil do divokých hlubin oceánu.

E
N

N

E !!
E
E
E

TONYHO BRNĚNÍ
získává vlastní vědomí
a začíná využívat svou SMRTÍCÍ SÍLU.
Když se Tony své „oživlé brnění“ snaží
zkrotit, dostane infarkt. Brnění
obětuje své vlastní vědomí, aby
TONYHO ZACHRÁNILO!

ZÁCHRANNÁ MISE
Po útoku Ezekiela Stane zůstane
někdejší Tonyho přítelkyni Pepper
Potts v hrudníku šrapnel. Tony jí
zachrání život pomocí speciálního
obleku Iron Mana, díky kterému
se stane hrdinkou Rescue.

HLAVNÍ PROTIVNÍCI V BRNĚNÍ
CRIMSON
DYNAMO

WHIPLASH

SPYMASTER

BLIZZARD

WHIRLWIND

IRON
MONGER

V Rusku je všechno
větší, jak dokazuje
i tento kráčející
sovětský tank.
Větší ale nemusí
znamenat lepší.

Tento mimořádně
talentovaný technik si
k části brnění Tonyho
Starka přidá smrtící
elektrické antény
vlastní konstrukce.

Tvář za maskou se sice
může měnit, ale každý
Spymaster znamená
pro Tonyho pořádnou
porci potíží.

Buď najednou nastala
třeskutá zima, nebo
jen Blizzard využil svou
schopnost generovat
teploty pod bodem
mrazu.

Chcete-li vědět,
jak vypadá tento
superpadouch
působící tornáda,
představte si dětskou
káču pokrytou
žiletkami.

Obchodník s municí
Obadiah Stane se pokusí
ovládnout společnost
Stark Industries tak,
že Starka napadne
ve svém brnění
Iron Monger.

WOW!

CHCI VĚDĚT VÍCE!

30,5

Hank Pym objeví Pymovy
částice. Umožní mu, aby
se zmenšil na velikost
mravence (nebo ještě
více), případně aby vyrostl
do mimořádné výšky!
Sérum lze přijmout ve
formě tabletky, nebo
vdechnout jako plyn.

TAJEMSTVÍ AGENTURY

an k a P ym a
N ej vě tš í vý šk a H th /G ia n t- M an .
ol ia
v m et re ch ja k o G

S.H.I.E.L.D.

UMĚLÁ INTELIGENCE TÝMU AVENGERS
Mezi vynálezy Hanka Pyma, které způsobily
neštěstí, nepatří jen robot Ultron. Jako zbraň
proti Ultronovi vyvine také virus, který zmutuje
do umělé inteligence s vlastním vědomím. Tato
inteligence si dá jméno Dimitrios. Stane se
z něj taková hrozba, že Hank speciálně kvůli
boji proti ní zformuje tým Avengers A.I. (jehož
členy jsou Hank, Doombot, Alexis, Vision,
Victor Mancha a Monica Chang).

„Už nejsem
Ant-Man.”

HANK P YM
NA ÚTĚKU

OTÁZKA: Jak Hank Pym
řídí mravence?
Odpověď: Hank vyvinul

kybernetickou helmu, která
umožňuje mravence ovládat. Helma
přenáší psionické a elektronické vlny a má vysílací dosah
1,6 km. Hank poprvé zavolá mravence na pomoc, když se jej agenti K.G.B.
pokusí zabít a zničit
jeho výzkum.
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Hankův nepříte
l
Egghead zaříd
í, aby na
Hanka padlo po
dezření
z krádeže jade
rných
tajemství. Eggh
ead
a Mistři zla jej
pak během
procesu vysvob
odí
z vazby, takže
Hankova
vina vypadá je
ště
pravděpodobn
ější.

ACHYHBankovou NEJVĚTŠÍ

OU je s
Ultrona. U estavení robota
ltron OŽI
JE, chce
vyhladit c
elou lidsk
ou rasu
a ke všem
u se ZAM
ILU
do Hanko
vy ženy W JE
asp!

VSTAL

!
Z MRTVÝCH
nakonec
Hank a Ultron se
tělem!
stanou jedním
í, nač se
Hank si uvědom
ě zemře.
změnil, a zdánliv
ů je však
Za několik měsíc
tron mu
opět naživu a Ul
ění!
slouží jako brn

„Nejsem
Giant-Man…”

COŽE?!
Když Hank zavrhne svou ostýchavou osobnost Giant-Mana
a stane se z něj suverénní
hlídač Yellowjacket, nesdělí to
svému týmu Avengers ani své
přítelkyni Janet. Yellowjacket
ji políbí a ona k úžasu všech
souhlasí, že si jej vezme!

SUPERHRDINOVÉ

ŠPATNÝ D
EN

„…ani
Goliath…”

Hank spotřebo
vává tolik
Pymových část
ic, že dokáže
měnit velikost
podle potřeby,
a dokonce umí
měnit velikost
libovolného před
mětu,
kterého se dotk
ne. Ukáže se
však, že to škod
í jeho zdraví.

„…ani Yellow
jacket!”

T

V L A ST N

Hank Pym je geniální vědec, expert na robotiku
a zakládající člen skupiny Avengers. Ale ať
už se zmenšuje do velikosti Ant-Mana, nebo
vyrůstá do gigantických rozměrů Goliatha,
nikdy se jako superhrdina necítil
ve své kůži!

OS
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PYMOVY
ČÁSTICE

MĚNÍ SVOU
VELIKOST
A HRDINSKOU
IDENTITU

STRUČNÁ
FAKTA
Pravé jméno:
dr. Henry „Hank“ Pym
Aliasy: Ant-Man, Goliáš,
Giant-Man, Yellowjacket,
Wasp, Ultron
Silné stránky: geniální
vědec a vynálezce
Slabiny: nejistý, závidí jiným
hrdinům, má komplex viny,
práce zatěžuje jeho srdce.
Spojenci: Avengers, West
Coast Avengers, Mighty
Avengers, Tigra, Wasp
Protivníci: Egghead, Kang,
Morgan Le Fay, Ultron

„JSEM
HENRY
PYM!“

KRIZE
IDENTITY!
Během Tajné války nahradí
Hanka Pyma jeho skrullský dvojník. Skutečný
Hank se sice vrátí, ale už
nemůže zabránit smrti své
ženy Janet, kterou způsobily podlé intriky agenta
Skrullů. Hank na její
počest převezme identitu
superhrdiny Wasp.
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