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All Star Batman 2 Scot Snyder Hent PDF Forlaget skriver: Han vogter over Gotham City.
Han er den mørke ridder i Justice League. Han er Batman. Et ikon.

Men uden sine tilsvarende episke fjender, ville legenden være ufuldstændig.
SCOTT SNYDER, forfatter til Batman-tegneserierne UGLERNES DOMSTOL, FAMILIENS DØD og

ENDGAME, bringer Batmans største modstandere ind i den moderne æra med den galskab og uhygge, der
hører sig til!

Oplev hvordan Snyder og hans hyppige samarbejdspartner JOCK dykker ned i Freezes iskolde hjerte.
Sammen med TULA LOTAY spiser Snyder af den forbudte frugt tilbudt af den skumle og forførende Poison
Ivy. Han rejser ud i vanviddet med Mad Hatter tegnet af GIUSEPPE CAMUNCOLI. Og så, endelig, bliver

den dæmoniske hjerne bag alle disse superskurkes apokalyptiske ambitioner afsløret …
ALL-STAR BATMAN BOG 2: NÅR VERDEN ENDER er Batman, når han er bedst, og hans skurke når de er

værst!
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