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Wonder Woman:
Gerçek Adı: Diana of Themyscria
- Boy: 1.83m
- Kilo: 59 kg
- Göz Rengi: Mavi
- Saç: Siyah
Dalgalı saçları omuzlarına düşen Amazon kraliçesinin mayoyu andıran kostümü
omuzlarını açıkta bırakmış, koltuklarının altından sırtını sarmıştır. Belinden üst tarafı
kırmızı olan kostümün göğüslere denk gelen üst kısmı kalp yakadır ve yakasında yaldızlı,
bir kuşu andıran Wonder Woman simgesi vardır. Simge kollarının altından sırtına dek
uzanır. Belinde ise yine yaldızlı, tek zikzak şeklinde bir kemer vardır. Kemerin altında
kalan, iç çamaşırını andıran kısım mavı kumaş üzerine beyaz yıldızlıdır. Hiç çıkarmadığı
bileklikleri ve bırakmadığı doğruluk kementi bunları tamamlar. Saçlarının bittiği yerde,
alnında bir taç vardır. Altın tacın üzerine, tam ortasında kırmızı bir yıldız vardır, yıldızın alt
ve üst kenarları bir üçgen gibi dışa çıkıntılıdır. Ayağına giydiği minik topuklu kırmızı botlar
diz üstünde biter. Botların ortasından ve kenarlarından beyaz, kalın bir çizgi geçer.

Wonder Woman kolları ve bacakları başta olmak üzere kaslı bir yapıya sahiptir. İnce bir
beli, geniş omuzlari ve göğüsleri, kaslı yapıda kalçaları, sert bir yüzü ve dolgun dudakları
vardır.

Hikaye:
Diana'nın orijini pek çok kez değiştirilmiş ve sıfırlanmıştır. Fakat şimdilerde DC Comics'in
ve çizgi roman aleminin kabul ettiği hikayesi, Yeni 52 ile birlikte yazılan hikayesidir. Buna
göre Diana Zeus'un kızı ve yarı tanrıdır. Bu, Kraliçe Hippolyta tarafından Diana'yı Zeus'un
karısı Hera'dan gizlemek amacıyla gizlenmiştir. Hera Zeus'un başka kadınlardan olan
çocuklarını çoğunlukla öldürür. Ayrıca bu versiyonda Wonder Woman'ın savaş eğitimini

savaş tanrısı Ares'ten aldığını öğreniyoruz. Eski ve doğal düşmanı, yeniden düşmanı olur.
İşin ucu Ares'i öldürmeye kadar gider ve Diana savaş tanrıçası ünvanı alır.

*Yeni 52: DC Comics'in tüm yayınları için yapılan bir çeşit sıfırlama.

Batman:
Gerçek Adı: Bruce Wayne
- Boy: 1.88m
- Kilo: 95 kg
- Göz Rengi: Mavi
- Saç Rengi: Siyah
Bir yandan milyarder, sanayici ve playboy, diğer yandan Gotham'ın yarasası olan Bruce
Wayne'in dış görünüşü de kişisel özellikleri kadar ihtişamlıdır: sadece ağzını açık
bırakmakta olan siyah -ya da lacivert- maskesinin tam tepesinde, kafasının ön tarafında
bulunan kulaklarından ayakkabılarına kadar her şeyi koyu renklidir. Gövdesini ve
bacaklarını tamamen saran çoğunlukla koyu gri ve siyah olarak kullanılan dar kostümünün
gövdesinin tam ortasında sarı ve siyah renklerden oluşan bir yarasa vardır. Bu yuvarlak
logoda kollarını açmış, uçuyor gibi duran siyah yarasanın çevresi sarı renkle kaplanmıştır.
Çok da sert olmayan logo, kostümünden taşacakmış gibi duran gövdesindeki kasların
girintili çıkıntılı şeklini alır. Belinde, yaklaşık olarak göbek deliğinin hemen altında bir
yerlerde, sarı bir kemer bulunur. Bu kemerin tam ortasına yarasa logosu kazınmıştır. Bu
kemerin bazen siyah olarak resmedilmesi de mümkündür. Kasları gelişmiş ve geniş
bacaklara sahiptir. Dizinin yaklaşık bir karış altında ince, ayaklarını ve baldırlarını
tamamen saran simsiyah ayakkabıları vardır. Bunların hepsiyle birlikte boynundan
sarılmış, aşağı kadar inen simsiyah bir pelerini vardır. Pelerin omuzlarını kapatır ve uçları
kesik kesiktir.

Hikaye:
Gerçek adı Bruce Wayne'dir. Wayne ailesinin tek varisi olan Bruce'un ailesi o daha çok
küçük yaştayken gözleri önünde öldürülmüştür. O günün ardından sokakları suçlulardan
temizlemeye karar vermiş, çocukluktan itibaren dövüş dersleri almaya başlamıştır. 12 yıl
boyunca bir çok ülke gezmiş, 127 farklı dövüş sanatı öğrenmiştir. Bunun ardından
Gotham'a geri dönmüştür. Pek çok aksesuarı Wayne Endüstürileri tarafından yapılır.

Şehrin farklı yerlerinde bulunan Komiser James Gordon tarafından yapılan Batman logolu
ışık ise her macerasında gördüğümüz bir ritueldir. Diğer kahramanlara karşın özel bir gücü
yoktur. Zekası ve dedektiflik yeteneği, şirketi sayesinde edindiği bilim ve teknoloji
ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca her zaman yalnız çalıştığını söylese de çizgi romanlar
arasında en geniş aileye o sahiptir: Bat-family. Ayrıca en geniş kötü adam kadrosuna da
yine Batman sahiptir. Kendisi 1939'da Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratıldıktan bu
yana Gotham şehri sokaklarında suçla savaşmaktadır.

Daredevil:
Gerçek Adı: Matthew Michael Murdock
Fiziksel Özellikleri:
- Boy: 1.82m
- Ağırlık: 91 kg
- Saç Rengi: Kızıl
Göz Rengi: Mavi
Betimleme:
Gündüzleri avukat, geceleri ise suça karşı savaşan bir adalet savaşçısı olan Daredevil,
fiziksel olarak da son derece iyi bir durumda. Bir boksörün oğlu olan Matt, küçük yaştan
beri kendini fiziksel olarak eğitiyor. Aldığı dövüş sanatları eğitiminin de etkiyle, hem sağlam
hem de atik bir yapısı var. Genelde takım elbise içinde resmedilen Matt, görme engelli
olduğu için kırmızı gözlüklerini daima yanında taşıyor. Katlanabilir bastonu da günlük
hayatta en çok kullandığı aletlerden. Kısa kesilmiş kızıl saçları genelde taralı olan Matt,
son derece yakışıklı bir karakter.
Daredevil olarak giydiği kostüm de son derece basit bir tasarıma sahip. Tamamen
kırmızı olan kostüm, eldivenler ve çizmelerle tüm vücudunu kaplıyor. Sadece ağız kısmını
açıkta bırakan maskesinin alın kısmında, şeytan göndermesi olarak küçük boynuzlar yer
alıyor.

Köken hikayesi:
Matt Murdock, New York’un Hell’s Kitchen bölgesinde büyüdü. Annesini hiç tanımayan
Matt, boksör olan babası Jonathan ”Battling Jack” Murdock tarafından yetiştirildi. Jack
onun kendisinden daha iyi birisi olmasını istediğinden eğitimine çok önem verdi. Kendisi
gibi bir serseri olmamasını, günün birinde büyük bir adam olmasını istedi. Bu bakış açısı
Matt’i farklı etkilemiş olacak ki, babasının olmadığı zamanlarda gizliden gizliye spor
salonunda çalışmaya başladı.Zor zamanlar geçirselerde görece durağan bir hayat
yaşayan Murdock ailesi için bir günde her şey değişti. Matt, caddede karşıdan karşıya
geçen kör bir adama çarpmak üzere olan bir kamyon gördü. Yaşlı adamı iterek kurtardı
fakat kamyonun kaza yapması sonucu gözlerine dökülen kimyasallar kör olmasına yol açtı.
Öte yandan aynı kimyasallar diğer duyularının güçlenmesine neden olmuştu.Matt
görememesine rağmen çalışmalarına ve gizlce kendini eğitmeye devam etti. Sonunda
hukuk okumak için Hell’s Kitchen’dan ayrıldı. Orada oda arkadaşı ve gelecekteki partneri
Franklin ”Foggy” Nelson ile tanıştı. Tüm bunlar olurken babası ringde zafer üstüne zafer
kazanıyordu. Foggy ve Matt babasının bir sonraki maçı için bilet aldılar. Bilmedikleriyse bu

maçların tümünün ayarlanmış olmasıydı. Jack’in bu maçı kaybetmesi gerekiyordu. Fakat
oğlunun önünde kaybetmek istemeyen Jack, anlaşmayı bozdu ve maçı kazandı.Bu olay
üzerine anlaşma yaptığı adamlar tarafından vurularak öldürülen Jonathan Murdock, Matt’in
hayatında başka bir trajediye neden oldu. Annesini hiç tanıyamayan Matt, artık babasını
da kaybetmişti.Bu olaydan kısa süre sonra Matt kolejden mezun oldu. Foggy ile birlikte
Nelson & Murdock Hukuk Bürosu’nu kurdular. Bunların yanı sıra Matt babasının intikamını
almak için de bir plan yaptı. Anlaşmayı yapan adamı ve babasını öldürenleri adalete teslim
etmek için harekete geçti. Böylece Daredevil doğdu. Matt gündüzleri avukat, geceleri ise
kahraman olarak Hell’s Kitchen sokaklarında adalet dağıtmaya başladı.

Spiderman:
Gerçek Adı: Peter Benjamin Parker
Fiziksel Özellikleri:
- Boy: 1.78m
- Kilo: 76 kg
- Göz Rengi: Ela
- Saç Rengi: Kahverengi
Genellikle liseli ya da üniversiteli bir öğrenci olarak resmedilen Peter, pek de titiz bir
insan değil. Okul, iş ve süper kahramanlık olayları arasındaki dengeyi bir türlü
tutturamayan Peter'ın giyim kuşamına çok da dikkat edemediğini söylemek yalan olmaz.
Kısa kahverengi saçları genelde dağınık olan Peter, görünüşüyle tam bir inek öğrenci. Ona
güçlerini veren radyoaktif örümcek tarafından ısırılmadan önce de tam olarak öyle bir
profilde olduğunu söyleyebiliriz.

Köken Hikayesi
Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybeden Peter Parker, amcası ve yengesiyle birlikte
büyüdü. Ben amcayı babası, May Yengeyi de annesi gibi gören Peter'ın hayatı liseye
kadar pek de yolunda gitmiyordu denebilir. İnek bir öğrenci olan Peter her zaman
okulundaki kabadayılarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Gittiği bir okul gezisinde radyoaktif
bir örümcek tarafından ısırılan Peter, DNA'sında meydana gelen değişiklik sonucu süper
güçler kazanır. Bir örümceğin orantılı gücünün yanı sıra hemen her türlü yüzeye
tutunabilmesini sağlayan küçük tüylere de sahip olan Peter, başta bu güçlerini kafes
dövüşlerinde para kazanmak için kullanır. Bir süre her şey yolunda gitse de, başka bir
trajedi, Peter'ı yine derinden etkiler. Ben amcası gözlerinin önünde vurulur, ve kollarında
ölmeden önceki son sözleri olan "Büyük güç büyük sorumluluk getirir.", Peter'a yepyeni bir
bakış açısı kazandırır. Bu olaydan sonra güçlerini insanları korumaya ve suçlularla
savaşmaya adayan Peter, Örümcek Adam adıyla New York'un en ünlü süper
kahramanlarından birisi haline gelir.

