
Nowości dla fanów
komiksu i mangi

Rzeźnia numer pięć, czyli Krucjata dziecięca (…).- Scenariusz Ryan North,
rysunki Albert Monteys.- Warszawa: Egmont, cop. 2022.  
   

                                

Pierwsza wierna komiksowa adaptacja jednej z najważniejszych antywojennych powieści, jakie 
kiedykolwiek powstały.

To opowieść o życiu Billy’ego Pilgrima, będąca farsowym spojrzeniem na okropności i tragedię 
wojen, w których walczą i giną dzieci, a także poruszająca rozprawa o niedoskonałości ludzkiej 
natury. Twórcami tej adaptacji są nagrodzony Eisnerem scenarzysta Ryan North („How to Invent 
Everything”) oraz nominowany do Eisnera rysownik Albert Monteys(„¡Universo!”).

https://bonito.pl/autor/Albert+Monteys/


Najemnika śmierć nie tyka.- Scenariusz Skottie Young, rysunki Nic 
Klein.-Warszawa: Egmont, 2022.
                                                
 

Pierwszy tom przygód Deadpoola z nowej serii wydawniczej „Marvel Fresh”! Po tym, jak 
Wade Wilson srodze rozczarował się życiem superbohatera, wykasował sobie pamięć i wrócił do 
tego, w czym jest najlepszy – najemnikowania! Niestety doskwiera mu brak zleceń, a co za tym 
idzie – gotówki, wpada więc na pomysł, by zaaranżować własny komiksowy event. Problem w tym,
że Avengers nie są zbyt chętni do współpracy. Poszukując łatwiejszych okazji do zarobku, 
Deadpool  trafia do Dziwoświata, odpiera hordy zombie w galerii handlowej i… cierpi na straszną 
chandrę. Na szczęście w pobliżu są zabójcy gotowi szybko go z niej wyleczyć!

Autorem tej opowieści jest Skottie Young („Nienawidzę Baśniowa”), a rysunki stworzyli Scott 
Hepburn i  Nic Klein („Thor”).

Ronin.- Scenariusz Rafał Jaki, rysunki Hotaya.- Warszawa: Egmont, 
cop.2022.

                                                     

https://bonito.pl/produkt/marvel-fresh-deadpool-tom-1-najemnika-smierc-nie-tyka


"Ronin. Wiedźmin" to nie lada gratka dla fanów całego uniwersum. Znana polska firma CD Projekt 
Red odpowiada za publikację mangi przenoszącej głównego protagonistę serii książek i gier o 
wiedźminie -Geralta - w realia starożytnej Japonii!

Główna historia została utrzymana na równie dobrym poziomie, co książki, komiksy i gry o 
Wiedźminie. Najważniejsze, czyli klimat i niepowtarzalny charakter głównego bohatera od 
pierwszych słów i ilustracji wciągają czytelnika na dobre. Stylistyka charakterystyczna dla mangi 
dodaje niesamowitej wyrazistości całej historii.

Fani otrzymają tutaj wszystko, co najbardziej kochają we wiedźminie, z tą różnicą, że w mandze 
rodzime potwory zostały zastąpione przez kappy oraz tengu. Słowiański bestiariusz został na 
moment odłożony na bok, a stery przejął japoński folklor i wschodnioazjatyckie klimat i 
mistycyzm.

 

Inagaki R.: Dr.Stone. T.1.- Wyd. 4.- Warszawa: Weneko, 2022.

                                               

Z nieznanego powodu cała ludzkość zmienia się w kamienne figury. Mijają tysiące lat. Pewnego 
dnia  Taiju Oki oraz jego kumpel, Senku, wykruszają się ze skorup i z przerażeniem odkrywają, że 
muszą stworzyć całą cywilizację od nowa! 


