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Justice League¤Udslettelsesmaskinerne Bryan Hitch Hent PDF Forlaget skriver: De er de største helte, verden
nogensinde har kendt til. Nu er den største iblandt dem væk. Superman er besejret. Stålmanden døde i færd
med at beskytte sit adopterede hjem. Nu må hans allierede i Justice League kæmpe videre uden ham, mens en

ældre og mere vis Superman fra et svundet univers må samle supermansstafetten op.
Men for Batman, Wonder Woman of resten af ligaen er denne nye ”Superman” en fremmed. Og præcis

ligesom Jessica Cruz og Simon Baz – de to nybegynder Green
Lanterns som Hal Jordan lod vogte kloden i sit fravær – har erstatningssupermanden en hel del at skulle

bevise.
Han må hellere gøre det hurtigt. For der er en gudeagtig trussel ulig nogen anden, som ligaen før har mødt, på
vej. Kæmpe ødelæggelsesmaskiner vil snart blive sluppet løs på verden, de vil omforme planetens overflade
og fusionere jordens befolkning til levende våben. De er udslettelsesmaskinerne. Og det vil kræve hvert et

medlem af Justice League at lukke dem ned.
Tegneserie-superstjernerne Bryan Hitch (Justice League of America) og Tony S. Daniel (Superman/Wonder
Woman) slår sig sammen for at lancere en dristig ny tid for tegneseriens største hold af superhelte i Justice

League Bog Et: Udslettelsesmaskinerne – i kølvandet på DC Rebirth fi lmserien! Denne bog samler
JUSTICE LEAGUE #1-5 så vel som det enkeltstående bind, JUSTICE LEAGUE: REBIRTH.
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