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Public, ακόμη περιζζόηερα για ζένα 

Το sequel ηοσ Fight Club ζε κόμικ αποκλειζηικά ζηα Public: Κάθε 

μήνα ζε περιμένει ένα ζσλλεκηικό ηεύτος από ηη ζειρά Fight Club 2! 

 

Ψάρλεηο όιεο ηηο λέεο θπθινθνξίεο θαη ηα θαιύηεξα έξγα από ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ 

ζπγγξαθείο θαη θνκίζηεο; Κάλε κηα ζηάζε ζηα Public, ζηον νούμερο 1 προοριζμό για ηο 

βιβλίο και ηα κόμικ θαη ζα βξεηο ηε κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε ειιεληθνύο θαη μέλνπο ηίηινπο, 

αιιά θαη αποκλειζηικές κσκλοθορίες! Από ηνλ Οθηώβξην, απνθιεηζηηθά ζηα Public ζα 

βξεηο ηε ζπλέρεηα ηνπ αγαπεκέλνπ ζνπ Fight Club ζε δέθα θόκηθ πνπ ζα ζε ελζνπζηάζνπλ! 

 

Ο πξώηνο θαλόλαο ηνπ Fight Club, είλαη όηη δελ κηιάκε γηα ην Fight Club. Απηήλ ηε θνξά, όκσο, 

έρνπκε έλαλ πνιύ θαιό ιόγν γηα λα θάλνπκε ηελ εμαίξεζε. Καη απηόο είλαη ε είδεζε όηη ν 

Τάηιεξ Νηέξληελ δεη! Ναη, είλαη αιήζεηα… Μεηά ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ ζηε κεγάιε νζόλε θαη ηηο 

ζειίδεο ηνπ νκώλπκνπ βηβιίνπ, ν αγαπεκέλνο ήξσαο επηζηξέθεη δπλακηθά απνδεηθλύνληαο όηη 

κεξηθνί θαληαζηηθνί θίινη δελ θεύγνπλ πνηέ.  

Όκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη όπσο ηα αθήζακε. Δέθα ρξόληα αθόηνπ μεθίλεζε ην Σρέδην Χάνο, 

ν Τάηιεξ Νηέξληελ δεη κηα ηεηξηκκέλε δσή. Σπίηη, γπλαίθα, παηδί, θαη ράπηα γηα λα θξαηάεη ην 

πεπξσκέλν ηνπ ππνηαγκέλν. Όκσο όρη γηα πνιύ. Έρεη έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ... Καη 

ηίπνηα δε ζα είλαη πηα ην ίδην!  

Ο Τζαθ Παιάληνπθ επηζηξέθεη ζην Fight Club θαη ππνγξάθεη ηελ πνιπαλακελόκελε ζπλέρεηα 

ηεο ηζηνξίαο ζε κνξθή θόκηθ, πνπ ζα θπθινθνξήζεη ζε 10 κνλαδηθά ηεύρε. Τελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ θόκηθ, πνπ  ζα θπθινθνξήζνπλ ζηα ειιεληθά ηελ έρεη αλαιάβεη 

ν ηαιαληνύρνο θαη πνιπβξαβεπκέλνο Κάκεξνλ Σηηνύαξη, γλσζηόο από ηα θόκηθο ηεο 

DC θαη ηεο Marvel. (catgirl, Batman and Robin, BPRD, Seaguy, Seven Soldiers: The 

Manhattan Guardian,The Other Side, Catwoman, The Apocalipstix, Assassin’s 

Creed, SuicideGirls, θ.α.) Οη θξηηηθέο είλαη ήδε δηζπξακβηθέο θαη ην Fight Club 2 είλαη 

ζίγνπξν πσο ζα ζε ηαμηδέςεη ζε ζνπξεάι θαη θαπζηηθά κνλνπάηηα! Καη ην θαιύηεξν; 

Δε ρξεηάδεηαη λα ςάμεηο πώο ζα θάλεηο θαη ηα δέθα ηεύρε δηθά ζνπ!  

 

Κάθε μήνα ζε περιμένει αποκλειζηικά ζηα Public ένα ζσλλεκηικό ηεύτος Fight 

Club 2! 

 

Καηεβάζηε ηο μοναδικό wallpaper Fight Club από εδώ: http://blog.public.gr/to-sequel-

tou-fight-club-erchete-se-komik-apoklistika-sta-public/ 
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