Mladí titáni se pořád dostávají do šílených
dobrodružství, jako je likvidace zločineckého
golfového hřiště... nebo když se stanou šéfy
počítačové společnosti, zahrají si smrtící
karetní hru, začnou provádět telefonické
naschvály či organizují holčičí pyžamovou
párty. Naši přátelé prochází tímhle chaosem a
úděsem a vždycky vítězně (tedy, aspoň
většinou).

Kůstek si rychle získal kultovní věhlas, veškerá
možná ocenění a post jednoho z
nejzásadnějších světových komiksů. Není
divu, nabízí rozmáchlý příběh, ve kterém se
mísí humor s emocemi, napětím a hororem a
jedno plynule přechází v druhé. Příběh, který
osloví absolutně každého... ostatně svědčí o
tom i skutečnost, že ho vychvaluje jak autor
Simpsonů, tak tvůrce Sandmana.

Jedné noci se Alisik probudí na hřbitově. Snaží
se utéct, ale rychle zjistí, že ji nikdo nevidí,
nikdo se jí nemůže dotknout a nikdo jí
nedokáže pomoct. To proto, že Alisik je mrtvá.
A co hůř, uvězněná mezi dvěma světy, mezi
nebem a peklem, čekající na svůj rozsudek.
Ale bude to ještě mnohem horší.

Batman má problém. Z Arkhamu záhadně
mizí jeho nejnebezpečnější protivníci... a
nikde v Gothamu nejsou k nalezení. Opustili
totiž úplně jeho svět – a objevili se v New
Yorku, kde žijí tajemní želví nindžové!

Rocket je možná hrdinou, zachráncem
vesmíru, ochráncem nevinných a objektem
vášní všech žen v okolí, ale není mu to nic
platné, když je obviněný z vraždy a vržený do
vězení! Nezbývá mu, než se odtamtud dostat
a – s policií a lovci lidí za zády – se, spolu se
svým parťákem Grootem, pustit do hledání
skutečného viníka. Dokáže ho najít dřív, než
z něj bude mývalí čapka?

Základní pravidlo alchymie zní – abyste něco
získali, musíte obětovat něco stejné hodnoty.
O tom, že se toto pravidlo nevyplácí porušit, se
mladí alchymisté Edward a Alphons Elricovi
přesvědčili na vlastní kůži. Jeden přišel o ruku
a nohu a druhý se stal jen duší uvězněnou ve
zbroji. Nyní putují světem a hledají způsob, jak
to všechno napravit.

Patnáctiletá Čise Hatori cítí, že nemá proč
žít – ztratila matku, nemá stálý domov a
nikomu na ní nezáleží. Ve chvíli nejhlubšího
zoufalství se jí však nabídne zajímavé
východisko a Čise se rozhodne chopit
příležitosti. Stane se učednicí u mocného
čaroděje Eliase Ainswortha, jehož
prostřednictvím poznává nejen svět plný víl,
draků a mluvících koček, ale také svou
vlastní kouzelnou moc.

Komiksová
série
je
složená
z
jednostránkových vypointovaných epizod,
které jsou zcela beze slov, takže si komiks
můžou užít i ti nejmenší čtenáři... ovšem díky
skvělým fórům a lahůdkovému grafickému
zpracování potěší i ty odrostlejší.

Představte si střední školu. Máte to? Tak teď si
představte střední školu, na kterou chodí
superhrdinky. Wonder Woman, Supergirl, Batgirl,
Harley Quinnová, Poison Ivy a další a další. Učí se
tam nejen běžné předměty, ale i jak pomáhat
lidem, jak být kamarádkami... a samozřejmě,
občas musí svést i nějaký ten epický zápas se
supermizery a s dospíváním!

