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Nagyszabású küldetése iránt elkötelezett, könyörtelen hódító. 
Célja elérése érdekében bármilyen áldozatra képes. Ő Thanos.

T hanos szülőbolygója, a Titán egykor gyönyörű, paradicsomi hely 
volt. Ám idővel veszélybe kerül a titáni civilizáció túlélése:  
az égitest túlnépesedik és óriási válsággal küzd. Thanos egy  

radikális – egyben faék-egyszerűségű – megoldást javasol a helyzet  
kezelésére: a népesség felének kiirtását. Sorsolással választanak ki, 
hogy kinek kell pusztulnia; így a többiek túlélése és jóléte biztosított lesz, 
hiszen kevesebben osztozhatnak a bolygó erőforrásain. A tervet eluta-
sítják, Thanost őrültnek bélyegzik és száműzik. Az ökológiai katasztrófa 
végül bekövetkezik: a Titán lakói elpusztulnak, a bolygó élhetetlen 
világgá válik. Amikor a Galaxis Őrzői és a Bosszúállók Thanost keresve 
a Titánra  érkeznek, egy nyolc fokkal az eredeti tengelyétől elhajlott  
bolygót találnak; kopár sivatagjaiban már csak a hajdan virágzó civi- 
lizáció hatalmas romjai meredeznek.

A Marvel-moziuniverzum alapján

„ŐRÜLTNEK  
NEVEZTEK.  

AZTÁN  
BEIGAZOLÓDOTT 

A JÓSLATOM.”
THANOS

Egy kép a múltból: a Titán bolygó.

 A MOZIVÁSZNON

THANOS – AZ ŐRÜLT 
TITÁN TÖRTÉNETE
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„THANOS  
ÖRDÖGI TEREMTMÉNY.  

LEROHANJA A BOLYGÓKAT,  
HARÁCSOLNI KEZD, ÉS KIIRTJA 
A FÉL LAKOSSÁGOT. Ő KÜLDTE  

LOKIT IS. A TÁMADÁS  
NEW YORK ELLEN…  

AZ IS Ő VOLT!”
BRUCE BANNER

THANOS ŐRÜLETE
„Az univerzum véges. Az erőforrásai végesek. Ha az élet szabadon burjá-
nozhat, akkor egyszer elsorvad. Kordában kell tartani” – magyarázza 
Thanos Gamorának, a nevelt lányának. „Ez csak lázálom!” – kiáltja tehe-
tetlenül Gamora, nem is titkolva, hogy Thanost ő is őrültnek tartja. 
És valóban: a titán őrült rendíthetetlenséggel meg van győződve arról, 
hogy ő kínálja az egyetlen lehetséges megoldást a túlnépesedésre. 

Így Thanos, aki már korábban is nagy harcos volt, hadjáratot indít. 
Egyetlen célja a pusztítás: ki akarja irtani az általa választott bolygók 
élőlényeinek felét. Zsoldosok seregeivel veszi körül magát, köztük  
a chitaurikkal, akik A Másik (The Other) parancsnoksága alatt harcolnak, 
de szolgálják őt a sakaari és az outriders földön kívüli fajok is. Thanos 
elit csapatot állít össze híveiből, akik az általa kiirtott bolygókról elra-
bolt árvákat nevelnek fel. Közülük kerülnek ki Thanos gyermekei, mint 
Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight vagy Áspis Száj. Thanos 
„leánygyermekeket” is rabol magának, akiket a zsarnokság és a szere-
tet mérgező keverékével láncol magához. Gamora szüleit a kislány szeme 
láttára öli meg, majd sorozatos kínzásokkal és kiképzésekkel afféle élő 
fegyverré teszi őt. Thanos azt állítja, hogy minden tettét a szeretet mo-
tiválta, és Gamorát tekinti majdani utódjának. 

Thanos hadjárata bolygóról bolygóra, népirtásról népirtásra számtalan 
áldozatot követel. A titán úgy érzi, hogy jól halad a célja felé. Emlékezteti 
Gamorát arra, hogy az ő világa is az összeomlás szélén állt Thanos 
beavatkozása előtt: „A bolygód pusztulásra volt ítélve, amit én meg- 
akadályoztam. Tudod, mi van ott azóta? Az új generáció egész életében 
jóllakhat és jó levegőt szív, mint a Paradicsomban."

Thanos leigázza Gamora világát.

A MOZIVÁSZNON2



ÚJ TERV
Thanos végül monumentális egója ködén keresztül is belátja, hogy 
az összes világ egymás utáni elpusztítása meghaladja még az ő képes-
ségeit is. Új tervet eszel ki: úgy dönt, hogy először összegyűjti a Végtelen 
Köveket. A Kövek a világegyetem legfőbb teremtő hatalmának ereklyéi, 
mindegyikük a létezés egy-egy aspektusát irányítja. Egyetlen ilyen 
Végtelen Kő birtokában bárkinek az ereje megsokszorozódik. Jóllehet 
a Köveket már sokan akarták megszerezni, a használatuk olyan kocká-
zatos, hogy az univerzum civilizált lényei számára már az összegyűjté- 
sük gondolata is elképzelhetetlen megalomániának tűnik. 

Thanos a tróntermében várakozva a leghűségesebb csatlósait küldi 
a Kövek felkutatására. Tervét nyíltan megosztja „fiaival” és „lányaival”, 
teljes mértékben megbízik a hűségükben. Nebula utólag tisztán fel tud-
ja idézni, hogy Thanos szüntelenül a „nagy tervéről” beszélt, sőt az őrült 
titán azt is bejelentette egyszer, hogy célja elérése után visszavonul. 

Ebben a tervezgetési időszakban dönt úgy Thanos, hogy megalkotja 
a Kesztyűt, azt az eszközt, amellyel az összes Követ egyszerre használ-
hatja. A Gyűjtő szavaival: „Úgy tűnik, ezeket a köveket kizárólag rend- 
kívüli erővel bíró lények képesek használni. Ezek a hordozók a kövek segít- 
ségével egész civilizációkat képesek letarolni, mint jégeső a termést.” 
Thanos nem retten meg a feladattól, hiszen korábban már bebizo- 
nyította, hogy rendelkezik a szükséges erővel, elszántsággal és kegyet-
lenséggel. Vakon hisz saját sorsrendelése elkerülhetetlenségében, 
és abban, hogy a végzete éppoly nagyszerű lesz, mint amilyen nagy- 
szerű ő maga.

   A  KESZTYŰ    
MEGALKOTÁSA
Nidavellir egy neutron- 
csillag körüli mester- 
séges gyűrű, egyike  

az Yggdrasil csomó-
ponthoz csatlakozó 

Kilenc Birodalomnak. Lakosai 
– a nidavelliri törpék – kovácsmes-
terségükről híresek, ők alkották 
Odin kérésére Mjölnirt is. Thanos 
Nidavellirbe megy. Arra kényszeríti 
Eitrit, hogy kovácsoljon neki egy 
olyan Kesztyűt, amely képes egy-
befoglalni az összes Végtelen 
Követ. Megígéri Eitrinek, hogy nem 
fog ártani a népének… de hazudik. 
Amint elkészül a foglalat, Thanos 
elpusztítja az összes törpét Eitri 
kivételével, akinek eltöri a kezét, 
hogy soha többé ne kovácsol- 
hasson semmit.

A Titán a katasztrófa után.
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A chitaurik, Thanos hűséges katonái. 

Thanos úgy tervezi, hogy munkáját bevégezve 
visszavonult életet él majd.

AZ ELSŐ BÖKKENŐK
Erősen megkérdőjelezhetők azok a szövetségek, amelyeket Thanos 
Lokival és Ronannal, a Vádlóval köt a Kövek keresése során, hiszen ezek 
a szövetségek önös érdekeket szolgálnak minden oldalról. Thanos gyer-
mekei azonban szolgai odaadással követik vezérük tervét. Áspis Száj  
így vigasztalja a haldoklókat: „Az a megtiszteltetés ért titeket, hogy  
megmentett a nagy titán. Talán úgy érzitek, szenvedtek. Pedig nem.  
Ez a megváltás.” Ugyanakkor Thanos nevelt lányai, Nebula és Gamora 
nem támogatják feltétel nélkül az apjukat. Nebula még mindig azért küzd, 
hogy elnyerje Thanos tiszteletét, Gamora pedig egyenesen kijelenti, hogy 
sohasem hitt a titánban. Ő a kezdetektől fogva igyekszik megakadá- 
lyozni Thanos tervét, eltitkolva előle a Lélekkő rejtekhelyét. 

Thanos átadja Lokinak az elsőként megszerzett Elmekövet, és a föld- 
lakók ellen küldi a cselszövés asgardi istenét. Az őrült titán azonban  
nem tévedhetetlen: a Földdel kapcsolatos információi hiányosnak bizo-
nyulnak, emiatt ezen a bolygón nagyobb ellenállásba ütközik, mint várta. 
Céljai elérése érdekében – és hogy tesztelje szövetségesei hűségét – 
az összes eddig megszerzett hatalmát beveti az emberek ellen, bár 
ő maga nem vesz részt személyesen a földi harcokban. 

Thanos ekkor keresztezi első ízben a Bosszúállók útját. Ám a Föld meg-
hódítása kudarcba fullad, és az emberekről kiderül, hogy nem azok a 
„nyomorult gyávák”, akiket Thanos látni remélt. Nemcsak a Tér Kövét 
nem sikerül megszereznie, de még az Elmekövet is elveszíti. Thanos be-
látja, hogy át kell vennie az események irányítását. Végtére is a saját 
sorsrendelését sem adhatja más kezébe.

A MOZIVÁSZNON4



MONTAJE 01

A01 A02 B01

C01

D01 D02  ×  4

RUGÓ 01 × 2

CSAVARHÚZÓ

CSAVAROK 01  
 ×  13 (+2)

ELEC01

A01
A02
B01
C01
ELEC01
D01
D02 × 4
RUGÓK 01 × 2
CSAVAROK 01 × 13  
(+2 tartalék)
CSAVARHÚZÓ
A melléklet 3 gomb- 
elemet is tartalmaz 
(LR41), amelyek a Valóság 
Köve megvilágítására  
szolgálnak.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 01

a végtelen kesztyu 
,,

ű

A Valóság vörös köve eredetileg az Éterben rejtőzött. A Végtelen Kesztyű össze- 
szerelését azzal kezdheted, hogy ezt a követ a kesztyű hátsó részére erősíted.

MELLÉKELT ALKATRÉSZEK

A VALÓSÁG  
KÖVE

MEGJEGYZÉS: A képeken látható alkatrészek kismértékben eltérhetnek 
a lapszámhoz mellékelt daraboktól, ám ez nem befolyásolja a szerelést.
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Az ELEC01 alkatrész a LED-es nyomtatott áramkör, a kapcsoló és az elemtartó szerelvénye, amely belül-
ről világítja majd meg a Valóság Kövét. Rögzítsd ezt az ELEC01 alkatrészt a C01 belsejébe két csavarral. 

Előbb a két rugót, majd a B01-es darabot (a Követ) illeszd a helyére. Helyezd rájuk az A02 fedelet, és  
pattintsd össze a szerelvényt. Tartsd a helyén a fedelet, és közben hátulról hajtsd be a két csavart 
– ezzel rögzíted a drágaköves egységet.

C01

A02

B01

C01

C01

HÁTULNÉZET

RUGÓK 01

ELEC01

CSAVAROK 01

CSAVAROK  01

1

2

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 01
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Helyezd a 3 darab LR41 gombelemet az elem- 
tartóba (a megfelelő polaritást a rekesz bel- 
sejében lévő ábra mutatja), majd zárd rá 
a D01 fedelet, és rögzítsd egy csavarral. 

Illeszd a két D02-es darabot, azaz a két mág- 
nest a helyére a képen látható módon. Ezek 
a mágnesek tartják majd meg a szerelvényt 
a kesztyűn. Két-két csavarral rögzítsd őket.

Az A01 darabba helyezz be két D02 darabot, 
és rögzítsd őket a megfelelő csavarokkal. 

Befejezésül illeszd a Valóság Kövét az A01  
alkatrészen kialakított foglalatba. A mágne- 
sek tartják a helyén, de az elemek cseréjé-
hez eltávolítható.

C01 C01

D02

D02
A01 A01

D01

GOMBELEMEK  
LR41

-

+

CSAVAR 01

CSAVAR 01

CSAVAR 01

A KŐ  
CSATLAKOZTATÁSA

3 4

5
6

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 01
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EREDMÉNY

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 01

AKTIVÁLD A VALÓSÁG KÖVÉT
Ha a Valóság Kövének szerelvénye a helyén 
van, nyomd meg a nyomógombot, hogy a LED 
felvillanjon. Máris a kezedben tartod az egyik 
Végtelen Követ és annak hatalmát!

A CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA
A csavarhúzó feje mágneses, így könnyebb 
a csavarokat behajtani. Ha szükségesnek  
érzed, csipeszt is használhatsz a helyben  
tartásukhoz.

A CSAVAROK BEHAJTÁSA
A csavarokat a lehető legegyenesebb pályán kell 
behajtanod. Ideális esetben a csavarhúzónak és 
a csavarnak egyenes vonalat kell alkotnia.

A CSAVAROK MEGHÚZÁSA
Gondosan húzd meg a csavarokat, hogy  
stabil illesztést biztosítsanak. Ám ne  
húzd túl őket, mert akkor az alkatrész 
vagy a csavar menete megszakadhat.

AZ ALKATRÉSZEK TÁROLÁSA
Tedd el az összeszerelt alkatrészeket és 
a megmaradt csavarokat biztonságos helyre, hogy 
a későbbi szerelési szakaszokban kéznél legyenek.

SZERELÉSI JAVASLATOK

Fü
gg

ől
eg

es

90º

AKIVEL  A  MARVEL 
KILÉPETT A  KOZMOSZBA
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KOZMIKUS ALKOTÓ

Egy ifjú művész, Jim Starlin 1973-ban kezdte szövögetni az Iron 
Man képregénysorozat történetszálait. Két lapszám alatt meg- 
alkotott egy olyan karaktert, aki a későbbiekben forradalmasí- 
totta az Ötletek Házának kozmikus panteonját.

Az új, nagy hatalmú gonosztevő, Thanos alakja köré a kiadó több 
izgalmasabbnál izgalmasabb történetciklust is szőtt, ezeket elő-
ször maga Jim Starlin, majd később több utódja jegyezte. 

A főgonosz végül a mozifilmekben is a legelőkelőbb helyre lépett 
az emberiség ellenfelei között. 

A kozmosz már a Marvel Comics legkorábbi időszakától számos tör-
ténet helyszíneként szolgált. Stan Lee és Jack Kirby, 
az Ötletek Házának alapító atyái már megálmod-
ták a földi isteneket, köztük Thort, Odint 
vagy Herkulest; a nagy hatalmú földön kí-
vüli fajokat, mint a kreek vagy a skrullok; 
a bolygókat elpusztító kozmikus lényeket, pél-
dául Galactust; az ember alkotta félistene- 
ket, mint Warlock; az evolúció tanúit, mint 
a Szemlélőket; valamint azokat az ősi en-
titásokat, akik kedvükre játszadoznak 
az emberiséggel, mint az Élő Tör-
vényszék vagy az Égiek. És persze 
színre léptek az időutazók is, mint 
Kang vagy Immortus, meg a démo-
nok is, mint Mephisto. Még ha 
a hétköznapi problémákkal küzdő 
földi hősök sebezhetőnek is tűnnek 
mellettük, azért az ő soraikban is  
bőven előfordulnak emberfeletti  
képességekkel bíró karakterek. Jim 
Starlin forradalmasította az Ötletek 
Házának történetmesélő munkáját, és 
új karaktereket mutatott be, akik nagy ha-
tást gyakoroltak az eseményekre. Az olvasókat 
rabul ejtette a Starlin-korszak, és az ügyes koz-
mikus bábjátékos öröksége – szinte magától 
értetődően – a későbbi alkotók idején is tovább élt. 

„DE VÉGÜL,  
MINT MINDIG,  
THANOS FOG  
DIADALMAS- 

KODNI."”
THANOS,  

THE INFINITY  
GAUNTLET,  

1. SZÁM

AKIVEL  A  MARVEL 
KILÉPETT A  KOZMOSZBA

9



KOZMIKUS ALKOTÓ

STARLIN ÚJABB ÖTLETEI
Az Iron Man 1. széria 55. számában Starlin előhúzta bűvészcilinderéből 
Thanost, a Vértestvéreket, Draxot, Űrrókát, Mentort, az I.S.A.A.C.-ot… Így 
állt össze a háttér a Vasember és az őrült titán közötti első összecsapás-
hoz. Thanos ez után a bemutatkozás után követte „teremtőjét” minden 
olyan Marvel-képregénysorozatba, amelynek megalkotásában íróként 
vagy rajzolóként Starlin részt vett. Úgy tűnt, Starlin szerzői ambíciói leg-
alább olyan nagyívűek, mint telhetetlen teremtményének célkitűzései. 
Thanos hamar megmutatta, hogy nem elégszik meg a Kozmikus Kocka 
vagy a Végtelen Kesztyű megszerzésével. A kapzsiság gyakori vonása 
azoknak a gonosztevőknek, akik valamilyen hatalmas tárgyat készülnek 
megkaparintani.

Tróntermi jelenet a Thanos 1. számában. (2016, Jeff Lemire és Mike Deodato munkája.)

Thanos lelkesíti a csapatait. (Thanos Legacy 1. szám, Donny Cates és Brian Level munkája.)

Jim Starlin személyes aggodal- 
mainak kifejezésére használta 
képregényes metaforáit. „Az  
Infinity Gauntlet (Végtelen  
Hatalom) írásakor az elkép-
zeléseim a katolicizmusban 
gyökereztek. Azt gondoltam, 
hogy ha valaki csakugyan  
olyan gonosz, mint Thanos,  
akkor előbb-utóbb elkerül- 
hetetlenül arra törekszik majd,  
hogy megcélozza a menny- 
országot, és mindenhatóságra 
törjön. Ezt a témát kutattam 
tovább, mert érdekes volt fel- 
tárni, ahogy a mindenhatóság 
sem elégíti ki a titán telhetet- 
lenségét.” Starlin az emberi-
ség súlyos problémáinak 
ábrázolásától sem riadt 
vissza. „Eredetileg egyetlen 
Végtelen Követ képzeltem el, 
Adam Warlock Lélekkövét, 
de amikor Thanos sorozatát 
írtam, a koncepciót hat kőre (Idő, 
Elme, Tér, Valóság, Erő és Lélek) 
bővítettem, mert ezek sokkal 
jobban lefedik az emberi álla- 
potot és az emberi természetet.” 
(Részlet a Giovanni Menicocci 
által a dailybloid.com weboldal 
számára készített 2018-
as interjúból.)

SAJÁT SZAVAIVAL
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THANOS KESZTYŰJE

Thanos következő – ezúttal Marvel Kapitány és Rick Jones ellen – vívott 
csatájában bemutatkozott a Halál is, aki aztán hosszú éveken át meg- 
határozta Thanos tetteit. Minden egyes új kalandban egy-egy új karak-
terrel, szövetségessel, riválissal vagy éppen mindkettővel bővült 
a kozmikus panteon, legyen az Warlock, Pip vagy Gamora. Egy, a Marvel-
kozmosz jövője szempontjából fontos felfedezésre is fény derül: Adam 
Warlock Lélekköve valójában egy hat Végtelen Kőből álló készlet része, 
és a Kövek együttese abszolút hatalmat ad az idő, a tér és a valóság 
felett… A Végtelen Kövek koncepciója Jim Starlin elméjéből pattant ki.

Thanos következő kalandja után azonban, amely a The Avengers  
7. számában és a Marvel Two-in-One Annual 2. számában jelent meg 
1977-ben, Starlin kapcsolata több mint egy évtizedig szünetelt teremt-
ményével. A Bosszúállókkal való epikus összecsapás után Thanos 
kőszoborrá változik abban a kalandban, amelyben Warlock, Gamora 
és Pip, a troll is meghal. Az 1980-as évek nagy részében Starlin távol 
került a Marvel Comicstól, és ez idő alatt egyetlen más szerző sem sze-
repeltette – talán tiszteletből – ikonikus alkotásait. 

Az író visszatérése valóságos diadalmenet volt. 1991 és 1993 között Jim 
Starlin – George Pérez és Ron Lim képregényrajzolókkal karöltve – egy 
fordulatos kalandokból álló trilógiát mutatott be – The Infinity Gauntlet 
(Végtelen Hatalom), The Infinity War (Végtelen Háború), The Infinity 
Crusade (Végtelen Hadjárat) címen –, amelyben Thanos a Marvel leg- 
nagyobb hőseivel és istenségeivel „mossa fel a padlót”, mígnem végül 
a Végtelen Kesztyű segítségével eléri a mindenhatóságot. Ebben a tör- 
ténetben – az összes olyan földönkívüli és ember szembeszáll Thanosszal, 
aki túlélte az őrült titán gyilkos csettintését.  

Gamorával a Thanos 3. széria  
2. számában, Jeff Dekal borítóján.

Noha nem Jim Starlin alkotta meg az összes 
Végtelen Követ, az ő elméjéből pattant ki,  
hogy mind a hat – az Idő, a Tér, az Elme,  
a Lélek, a Valóság és az Erő Köve – egyesüljön  
Thanos kesztyűjében. Egyesített hatalmukkal az őrült titán 
mindenhatóvá válik, ami az ismert valóság létezését fenyegeti. 
A történetben a Kesztyű eredete egyébként nem világos, ahogy 
az sem, miként sikerült Thanosnak megszereznie a Köveket, 
amelyeket korábban az Ősmágusok (Ancient Ones) őriztek. 
Hamar kiderül, mire készül: egy ujjcsettintéssel ki akarja 
irtani a kozmosz lakosságának felét, hogy szerelmi áldozatot 
mutasson be imádottjának, a Halálnak. Thanos után a Kesztyű 
először Adam Warlock, majd más hősök és gonosztevők kezére 
kerül, akiknek éppolyan baljós szándékaik vannak vele, mint 
egykor az őrült titánnak.
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KOZMIKUS ALKOTÓ

A TRILÓGIA UTÁN

A trilógia után a Kesztyű kézről kézre száll: Nebula, Warlock, majd 
a Végtelenség Őrzői veszik magukhoz… Az 1990-es évek jó részében 
a Kövek és hordozóik voltak a főszereplők a Jim Starlin által alkotott tör-
ténetben, ám az ő közvetlen elbeszélői irányítása nélkül. Más szerzőkre 
hárult a feladat, hogy a Kövekkel megkeserítsék a hősök életét, és e ké-
sőbbi szerzők a kalandvágyat helyezték előtérbe a Starlinra jellemző 
egzisztenciális gondolkodásmóddal szemben. Az ezredfordulón a Marvel 
cselekményei inkább a mutánsokra, a pókokra és a Bosszúállókra össz- 
pontosítottak, így a figyelem némiképp elterelődött a kozmikus szín- 
térről – ám az újabb fordulat nem váratott sokáig magára.

Hamarosan ismét új szelek fújtak. Egyrészt a tékozló fiú visszatért 
az Ötletek Házába: Jim Starlin új projektekkel állt elő Thanos, Űrróka vagy 
Adam Warlock főszereplésével. Másrészt a szerzők új nemzedéke nőtt 

fel Starlin kozmikus drámáinak bűvöle- 
tében. Ezek az új alkotók már tűkön ülve 
várták, hogy a képregényekben és a film-

vásznon is kibontsák a Starlin remek 
elgondolásaiban rejlő lehető- 

ségeket: az őrült titán, a Galaxis 
Őrzői vagy a Végtelen Kövek 

fordulatos kalandjait. A többi 
már történelem…

Thanos a trónon – Ron Lim illusztrációja  
a Thanos Quest 1. számában.

A Kesztyű először ezen a képen jelent meg  
Thanos öklén. (Infinity Gauntlet, 1. szám)
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AZ UNIVERZUM NÉHÁNY LAKÓJA

A VÉGTELENSÉG ŐRZŐI
Alkotók: Jim Starlin 
és Angel Medina 
Miután elveszi Thanostól a Vég-
telen Kesztyűt, Adam Warlock 
úgy határoz, hogy a hat Végtelen 
Kő soha nem egyesülhet újra:  
szétosztja a Köveket bizalmasai 
között. Emberei később csoportot 
alapítanak, amelybe a titokzatos 
Maxam is belép.

ADAM WARLOCK
Alkotók: Stan Lee és Jack Kirby 
Az Enclave tudósai a tökéletes 
emberi lényt akarták létrehozni: 
Warlock ekkor „született”, majd 
a Lélek Kövével felfegyverkezve 
elragadta Thanostól a Végtelen 
Kesztyűt – bár később alkalmi 
szövetségben együttműködött 
az őrült titánnal.

DRAX,  A PUSZTÍTÓ 
Alkotók: Jim Starlin 
és Mike Friedrich 
A kozmikus lény, Kronos  
hatalmas testet adományoz 
a Thanos által megölt Arthur 
Douglas szellemének – így 
lesz belőle Drax –, majd lehetetlen 
küldetésre küldi: meg kell ölnie 
az őrült titánt. Egy ideig ő őrzi 
az Erő Kövét.

THANOS
Alkotók: Jim Starlin 
és Mike Friedrich 
A Titánon született Thanost kora 
gyermekkorától fogva lenyűgözte 
a nihilizmus és a halál. Az a célja, 
hogy korlátlan hatalmat szerezzen, 
és pusztítson… az univerzum min- 
den lakójának életét fenyegeti. Nem  
véletlen, hogy őrültnek nevezik.

HOLDSÁRKÁNY
Alkotók: Jim Starlin 
és Mike Friedrich 
Heather Douglas – Drax emberi 
lánya – túléli Thanos támadását. 
Mentor befogadja őt a Titánon, 
és segít fejleszteni Heather 
telepatikus és harcművészeti 
képességeit. Adam Warlock 
Heatherre bízza az Elme  
Kövét.

A GALAXIS ŐRZŐI
Alkotók: Stan Lee 
és Arnold Drake 
A hősök e csoportjának össze-
tétele sokszor változik az idők 
folyamán. Ám a formációnak 
mindig is az a legfőbb célja,  hogy 
fenntartsa a békét a galaxis távoli 
részein… Erőfeszítéseik nem 
mindig járnak a várt eredménnyel.
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