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Úvod
Superhrdinky jsem si vybrala, protože mám ráda Marvel, baví mě to sledovat a
zajímám se o to. Už odmala mě bavily akční filmy. Marvel sleduji asi 3 roky. Moje
nejoblíbenější super hrdinky jsou Gamora a Wandal, o kterých vám taky dneska povím.
Moje ročníková práce bude o několika superhrdinkách v Marvelu.
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Gamora
Celé jméno: Gamora
Výška: 183 cm
Váha: 77 kg
Barva vlasů: černo-červená
Barva očí: žluté
Barva pleti: zelená
Poprvé se objevila v roce 2014 ve Strážcích galaxie
a naposledy hrála v roce 2019 v Avengers.

Kdo je Gamora:
Gamora je adoptovaná dcera Thanose a má ještě sestru Nebulu. Je poslední ze
svého druhu. Mezi její schopnosti patří nadlidská síla a hbitost.
Je také dobrá bojovnice, která dokáže porazit většinu protivníků v galaxii. Gamora se
stala velmi zdatnou v bojových uměních a vysloužila si přezdívku Nejnebezpečnější
žena v celé galaxii.
Něco o ní:
Thanos vyvraždil všechny lidi na její planetě a Gamoru si vzal, když byla dítě, a
vychoval ji jako svojí dceru. Vzal si ji, protože ji chce použít jako zbraň, Gamora byla
vychována a vycvičena Thanosem. Gamora pomáhala a spolupracovala několik let
s Thanosem, využíval ji k tomu, aby posbírala 6 kamenů nekonečna, aby Thanos
zabil půlku vesmíru. Gamora ale Thanose zradila a ten kámen chtěla prodat. Dřív
než Gamora ten kámen našel Star-Lord a chtěl ho i Rocket s Grootem. Tak se o ten
kámen poprali, chytla je Nova a zavřela do vězení. Gamoru ve vězení chtěli vězni
zabít, protože pomáhala Thanosovi vyvražďovat planety. I Drax ji chtěl zabít, protože
jí vyčítal, že mu zabila rodinu, ale Star-Lord se Gamory zastal, aby ji nechal jít. Pak
se Gamora, Drax, Rocket, Star-Lord s Grootem domluvili, že ten kámen prodají a
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peníze si rozdělí mezi sebou. Tak utekli z vězení a šli ten kámen prodat ke kupci.
Tam zjistili, jak je ten kámen nebezpečný, tak ho chtěli odvést Nově. Drax ale zavolal
Ronana, aby se pomstil. Ostatní se ten kámen snažili dostat do bezpečí, ale s
Ronanem byla i Nebula, která se snažila Gamoru zabít, což se jí málem i povedlo,
ale Star-Lord ji zachránil. Ronan pak utekl i s kamenem. Takže Gamora, Drax, StarLord, Rocket a Groot si pro ten kámen šli, bojovali spolu a kámen i získali a Ronana
zabili.
Thanos chtěl kameny, skoro všechny získal až na Kámen duše, jediná Gamora
věděla, kde ten kámen je. Thanos donutil Gamoru, aby mu to řekla. Gamora ho tam
dovedla, ale aby získal kámen, musí dát nějakou oběť, tak Gamoru zabil. Thanos
získal všechny kameny, a zabil tak půlku vesmíru. Avengers šli do minulosti, aby
posbírali kameny a aby navrátili všechny lidi zpátky na zem. Ale s nimi se i navrátil i
minulý Thanos a i s Gamorou.

Nebula
Jméno: Nebula
Výška: 185 cm
Barva očí: modrá
Vlasy: nemá
Barva pleti: modrá

Nebula je dcera Thanose a adoptovaná sestra Gamory. Nebula neměla ráda svojí
sestru Gamoru, protože byla silnější než ona a Thanos ji posílal na víc misí. Nebula se
snažila několikrát zabít Gamoru, ale nikdy se jí to nepovedlo. Taky několik let sloužila
Thanosovi a snažila se najít Kameny nekonečna pro Thanose.
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Nebula, když několikrát soupeřila s Gamorou, nikdy nevyhrála a Thanos jí nahradil
části těla nějakou jinou součástkou, aby byla silnější. Snažila se i několikrát zabít
Thanose, ale nikdy se jí to nepovedlo, přidala se k Avengers.

Wanda

Jméno: Wanda
Výška: 170 cm
Váha: 60 kg
Barva očí: zelené
Barva vlasů: hnědé
Poprvé se objevila v roce 1964
a naposledy 2019 Avengers

Wanda je rodačka ze Sokovie, kde vyrůstala se svým bratrským dvojčetem Pietrem.
Narodila se se schopností změnit dobu reality. Vytvořila si nenávist vůči Tonymu
Starkovi, protože když byli v svém domě, zasáhla ho Tonyho bomba, a zabil tak jejich
rodiče. O několik let později, ve snaze pomoci očistit svou zemi od sporů, se dvojčata
připojila k Hydře a souhlasila s tím, že podstoupí experimenty se Žezlem pod dohledem
Wolfganga von Struckera, přičemž Kámen mysli probudí a zesílí Wandiny síly.
Zatímco její bratr vyvinul superrychlost, ona dosáhla různých psychologických
schopností. Když Hydra padla, dvojčata se přidala k Ultronovi, aby se Starkovi
pomstila, ale opustili ho, když objevili Ultronovy skutečné úmysly vyhladit lidstvo.
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Wanda a Pietro se připojili k Avengers během bitvy, aby zastavili Ultrona. Pietro byl
zabit během bitvy, ale Wanda přežila a krátce poté se přemístila do Avengers ve
Spojených státech amerických.

Black Widow

Skutečné jméno: Natalia Romanovova
Výška: 170 cm
Barva očí: modrá
Barva vlasů: červená, pak blonďaté
Poprvé se objevila v roce 2010 a naposledy v roce 2021

Je to hodně dobra bojovnice. Je bývalou špionkou Sovětského svazu pod krycím
jménem Black Widow. Odcestovala do USA. Jednoho dne se ale seznámila
Hawkeyem, který ji přesvědčoval, aby se otočila ke své vlasti zády. Později se přidala
k S.H.I.E.L.D a Avengers. Black Widow chodila několik let na balet, což je
předpokladem pro její značnou pohyblivost a mrštnost. Později díky KGB byla zbavena
paměti a vycvičena jako elitní zabijačka v rudé komnatě. Zde byl takzvaně ukončovací
rituál, při kterém byla fyzicky sterilizována. Jelikož neznala svou minulost a nevěděla,
kdo vlastně je, jí bylo jedno, co dělá a odkud je. To se změnilo po rozpadu Sovětského
svazu. Agentura si všimla, že Black Widow je nechráněná, a poslala k ní agenta Clinta,
který ji měl zabít. Ten ji ale nezabil a dokázal ji přimět konat dobro. Pomohl jí zjistit vše
o její minulosti a Black Widow zanevřela na své krvavé činy a rozhodla se konat dobro.
Pracovala pro S.H.I.E.L.D a později se přidala k Avengers.
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Prohlášení
Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci zpracovala samostatně, že jsem použila jen
prameny uvedené v seznamu literatury.

Ve Sloupě 23.5. 2022

Lenka Staňková
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Poděkování
Poděkování patří učitelce Vladěně Ševčíkové za pomoc a rady při zpracování
ročníkové práce.
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Závěr
Tato ročníková práce se psala celkem dobře, protože se o Marvel nějakou dobu
zajímám. Nejlíp se mi překvapivě psalo o Black Widow, o Wandě.
Díky ročníkové práci jsem se o superhrdinkách více dozvěděla.
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