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О аутору: Аутор овог стрипа је интересантан и занимљив скоро као и сам стрип. Његов 

живот тешко је описати у четири до пет реченица. Зато ми немојте замерити што ћу 

своје дивљење према њему поделити са вама. 

Стен Ли је један од најпознатијих стрип сценариста света. Рођен је 28. децембра 1922. 

године у Њујорку. Од малих ногу показује склоност ка писању. Са 17 година добија 

свој први посао у стрип компанији Тајмли Комикс. Први стрип који је објавио био је  

„ Капетан Америка „ . А први суперхерој који је настао из његовог пера звао се 

Уништитељ. Након много година он ће постати главни уредник Марвела. Током 50 – их 

година добија све веће шансе да пише стрипове. Мења сам карактер 

суперхероја,његови ликови нису били дводимензијални,имали су свој карактер и 

специфичне особине. Кроз стрипове су постепено расли као ликови и сусретали се са 

другим јунацима. Први тим суперхероја који је осмислио била је фантастична четворка. 

А неки од његових најпознатијих ликова су: Хулк, Ајронмен, Тор, Голијат, Човек Мрав, 

Оса, Капетан Америка, Спајдермен, Др Стрејнџ, X-мен. Он поштује своје фанове и 

спреман је све да уради за њих. Зато је у једном периоду иако је био председник 

компаније одустао од тога да би писао боље стрипове. Није се плашио да у својим 

стриповима отворено говори о проблемима у 

друштву:расизму,дрози,нетолеранцији,социјалној неправди,дискриминацији и 

предрасудама. И данас у 92-ој години има свој канал на Јутјубу, фондацију посвећену 

писању,образовању и уметности. А,чак се појављује у сваком филму базираном на 

његовим ликовима. 

 

Стрип Осветници се ради о групи суперхероја и њиховој борби против зла. Њих  чине: 

Ајронмен индустријалац који је постао витез модерног доба, паметног Човека Мрава и 

сналажљиве Осе,Тора асгардијског бога грома и невероватног Хулка.А касније и 

снажног Капетана Америке.Осветници су се ујединили да би поразили Торовог злог 

полубрата Локија.После победе над Локијем одлучили су да постану тим 

Осветници.Састајали су се у кући Ајронмена,која је постала њихов штаб,осветничка 

вила.Борили су се против разних непријатеља који су хтели да завладају светом или 

желели освету против неког од Осветника.Њихов највећи непријатељ је био Канг 

освајач који је из будућности дошао да покори планету Земљу и њене 

становнике.Борили су се и против лиге зла,која се састојала од барона Зима 

нацистичког научника који  је желео да се освети  Капетану Америци и асгардијских 

ратника, Чаробнице и Џелата, са жељом да се освете Тору. 

Некада су се борили и између себе.У стрипу се појављују разни ликови из митологије и 

стварног света.А у једном броју сваки осветник се борио са неком личношћу из 

историје и митологије који је имао сличне моћи као и он сам.Мој омиљени осветник је 

Ајронмен.Зато што је он смешан и саркастичан,паметан,храбар  и прави херој. 

 

Зашто сам се одлучио баш за стрип? Зато што је он неправедно заборављен у 

данашњем времену.Некада су деца расла и развијала своју машту уз стрипове.Ноћу су 

сањали своје омиљене јунаке,а дању покушавали да их опонашају.Он буди дете у 

сваком човеку.Поред одгледаног филма прочитајте и стрип. 


