PRESEŽNIKI

‘Škrlatni dirkač’, ki sta
ga ustvarila risar Harry
Lampert in pisatelj
Gardner Fox,
je prvič nastopil
v stripu Flash
Comics #1 (na
naslovnici je datum
januar 1940). Njegov
alter ego je bil sprva
Jay Garrick, čeprav
je lik doživel več
reinkarnacij.

1940
Flash

1962
Spider-Man

1938
Superman

JSA je bila prva ekipa superjunakov in je bila
sprva na naslovnici stripa All Star Comics #3
(zimska izdaja 1940–41). Ustanovni člani
zgoraj od leve proti desni so bili: Atom,
Doktor Fate, Zelena svetilka, Hawkman, Flash,
Sandman, Hourman (takrat znan kot Hour-Man)
in Spectre.

1940
Justice Society of America

Borca proti zločincem v ogrinjalu sta
ustvarila risar Bob Kane in pisatelj
Bill Finger (oba ZDA), prvič pa je
nastopil v stripu Detective
Comics #27. Na Kanovih osnutkih
Batmanovega kostuma je ta imel svetlo
rdečo tuniko, krila in črno masko na
očeh; Finger je predlagal nekaj ključnih
sprememb, da bi bila obleka bolj grozeča.

1939
Batman

V 98. številki stripa New
Mutants (februar 1991)
je nastopil ‘klepetavi
plačanec’. Sprva
je bil zlobnež, a se
je preoblikoval
v neopredeljivega
protijunaka in l. 1993 dobil
svojo lastno miniserijo
The Circle Chase. Film
Deadpool (ZDA, 2016) je film
z največjim zaslužkom
(z oznako ‘ogled
v spremstvu staršev’).

1991
Deadpool

Demonski superjunak
Mike Mignole je
prvič nastopil
(v prototipski obliki)
na naslovnici
italijanske revije
Dime Press #4
(marec 1993), kot
izoblikovan lik pa
v stripu San Diego
Comic-Con Comics
#2 (avgust 1993).

1993
Hellboy

The X-Men #1 je izšel
10. septembra 1963,
ampak stanovalcem
šole za nadarjene
Profesorja X-a so
sprva pravili ‘Mutanti’.
Marvelovemu založniku
Martinu Goodmanu se
je zdelo, da bi lahko ime
zmedlo bralce, zato ga je
Stan Lee spremenil.

1963
Možje X

Ta superskupina DC-jevih zvezdnikov, znana tudi kot Ameriška liga
pravičnikov, je prvič nastopila oktobra–novembra 1960. Batman in
Superman sta bila sicer člana prve zasedbe, a sta redko sodelovala
pri pustolovščinah, Martian Manhunter (spodaj desno) pa se
je od skupine poslovil l. 1968. Spodnja peterka se je pojavila na
naslovnici prve številke.

1960
Liga pravičnikov

V stripu Tales
of Suspense #39
(marec 1963) je
nastopil supermočni
alter ego Tonyja Starka.
S šestimi filmi, v katerih
moškega v železnem
oklepu igra Robert
Downey Jr. (ZDA), je ta
postal najuspešnejši
igralec superjunaka.

1963
Ironman

Zaradi Supermanovega uspeha
si je DC zamislil žensko
različico, njegovo sestrično
Karo Zor-El. Ustvarila sta jo
Otto Binder (pisatelj) in
Al Plastino (risbe), prvič pa
je nastopila v stripu Action
Comics #252 maja 1959.

1959
Supergirl

Naziv prve
superjunakinje
si lastita dva stripovska
lika. Fantomah je bila prva
superjunakinja z nadčloveškimi
močmi, ki se je pojavila v
tisku – v stripu Jungle Comics #2
(februar 1940). Prva zamaskirana
superjunakinja v kostumu (rojena
‘naravno’) pa je bila Ženska
v rdečem, ki sta jo ustvarila
Richard Hughes in George
Mandel za strip Thrilling
Comics #2 (marec 1940).

1940
Fantomah/Ženska v rdečem

‘Jekleni mož’ je prvič
nastopil v Action
Comicsu #1, ki je zdaj
najdragocenejši strip.
Superman je bil prvi superjunak
s supermočmi, z nezemskimi
sposobnostmi, zaradi katerih je
lahko tekel hitreje od ekspresnega
vlaka in z enim skokom preskočil
stolpnice. V poznejših številkah je
imel tudi rentgenski vid in izredno
moč ter je znal leteti.

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

Maja 1984 so ‘junaki v polovičnem oklepu’
Michelangelo, Leonardo, Donatello in Raphael
dobili svoj lasten strip, ki ga je izdal Mirage
Studios. L. 1987 je sledila animirana TV-nanizanka.
Četverec sta ustvarila Kevin Eastman in Peter
Laird kot satiro na štiri uspešne stripe tistega
časa: Ronin, Cerebus, Daredevil in New Mutants.

1984
Ninja želve

1974–2004

Kultni Marvelov
pajčevinar je prvič nastopil
v stripu Amazing Fantasy
#15 (avgust 1962), The
Amazing Spider-Man pa je
izšel marca 1963. Lik sta
zasnovala Stan Lee in risar
Steve Ditko.

1962–74

Amazonska junakinja
založbe DC Comics
je vskočila na sceno
v stripu All Star Comics
#8 (izdan decembra
1941), čeprav je svoj
lasten strip dobila
šele poleti l. 1942.

1941
Čudežna ženska

1941–62

1940–41

Prvi superjunak, ki ga je
ustvaril Lee Falk (ZDA), je bil
Phantom, ki je prvič nastopil
v lastnem časopisnem
stripu v pasicah 17. februarja
1936. Ta je pripovedoval
o dogodivščinah Kita
Walkerja, ki si je nataknil
masko in vijoličasto opravo
ter postal Phantom
oz. ‘duh, ki hodi’. Bele oči
lika brez vidnih zenic
so dobili številni poznejši
superjunaki, vključno
z Batmanom, Zeleno svetilko
in Zeleno puščico.

1936
Phantom

1936–40

Po uspešni TV-nanizanki iz l. 1993 je nastalo
veliko stripov s Power Rangersi, ki jih od
novembra 1994 izdaja Hamilton. Marvel
Comics je izdal dve lastni seriji. Marca 2016
je Boom! Studios izdal novo verzijo stripa,
ki se je nanašala na prvotno nanizanko.

1993
Power Rangers

Vznemirljivi DCjev lik, ki sta ga
ustvarila Len Wein
(pisatelj) in Bernie
Wrightson
(risbe), se je
prvič pojavil
v stripu House
of Secrets #92
(julij 1971), leto
pozneje pa je dobil
lasten strip.

1971
Pošast iz močvirja

The Fantastic Four
#1, prva koprodukcija
Stana Leeja in
Jacka Kirbyja, je
prišla na police
novembra 1961.
Bili so Marvelova
prva superekipa;
pripomogla je k
meteorskemu vzponu
podjetja v 60. letih.

1961
Fantastični štirje

Januarja 1940 je prvič
nastopil Comet v stripu
Pep Comics #1. V 17.
številki (#17) je postal
prvi superjunak, ki
umre, čeprav so lik
od 60. let 20. stoletja
naprej večkrat oživili.

1940
Comet

DC-jevo vodno čudo sta
ustvarila Paul Norris in
Mort Weisinger, prvič pa je
nastopil v stripu More
Fun Comics #73,
izdanem novembra
1941. Pozneje je postal
eden od ustanoviteljev
Ameriške lige pravičnikov.

1941
Aquaman

Premiera filma Neverjetni (ZDA) v produkciji Pixarja
je bila 27. oktobra 2004; podjetje je z njim dobilo
do takrat najvišji prihodek v prvem vikendu. Pet let
pozneje je Boom! Studios začel izdajati stripovsko
miniserijo, ki je temeljila na filmu. Nadaljevanje
prvotnega filma naj bi prišlo v kina junija 2018.

2004
Neverjetni

Krempljastega
Kanadčana smo
prvič videli na zadnji
sličici stripa The
Incredible Hulk
#180 (oktober
1974); v stripu
Giant-Size
X-Men #1 iz l. 1975
je postal učenec
Profesorja X-a.

1974
Wolverine

Zaradi gama
žarkov se je dr.
Robert Bruce
Banner spremenil v
ponorelega zelenega
goljata in enega najbolj
nepozabnih Marvelovih
likov. Prvi The Incredible
Hulk je izšel maja 1962.

1962
Hulk

Ta zvezdniški
superjunak, ki sta ga
ustvarila risarja Joe
Simon in Jack Kirby,
je prvič nastopil v stripu
Captain America Comics #1
(izdan marca 1941).
Značilni okrogli ščit
(vstavljena slika) je
v 2. številki zamenjal
trikotno različico.

1941
Stotnik Amerika

V Marvelovem vesolju je več Kapitanov
Marvelov, ta tukaj pa je prvič nastopil
v stripu Whiz Comics #2 (na naslovnici je
datum februar 1940) in je zdaj last DC-ja.
V 40. letih je bil tako priljubljen, da
so njegovih stripov prodali več od
Supermanovih. Pravijo mu tudi ‘Shazam’
po vzkliku, s katerim se fant Billy Batson
spremeni v mogočnega Kapitana Marvela.

1939
Kapitan Marvel

V letošnji izdaji naše knjige rekordov je veliko ‘nadljudi’ – vključno s številnimi običajnimi ljudmi, ki so dosegli
nekaj izjemnega. Spodaj pa predstavljamo kronologijo klasičnih superjunakov, razporejenih glede na datum
njihove prve pojavitve – naj bo to v stripu, filmu ali kje drugje – in prikazanih v prvotnih kostumih.

Kronologija superjunakov

