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Azarath metrion zinthos raven

Ten artykuł dotyczy komiksu D.C. Comics. Zobacz także inne znaczenia tego terminu. RavenRachel Roth Pierwsze pojawienie się DC Comics Presents vol. 1 #26 (październik 1980) Twórca Marv WolfmanGeorge Pérez Pochodzenie danych biograficznych Azarath Przynależność New Teen Titans, Strażnicy Magic Family Trigon
(ojciec)Arella (matka) Inne umiejętności informacyjne • empatia • ograniczona moc uzdrawiania • projekcja astralna • telekineza • manipulacja cieniem • manipulowanie emocjami • jasnowidzenie • teleportacja • lewitacja • latanie Krukiem (alter ego Rachel Roth) - fikcyjna postać (pojawiająca się superbohaterka) w komiksach o przygodach
tytanów nastolatków, Opublikowana przez DC Comics, a także w różnych adaptacjach tego komiksu. Napisana przez scenarzystę Marva Wolfmana i rysownika George'a Pereza, po raz pierwszy została wyświetlona w D.C Comics prezentując pierwszy tom #26 (październik 1980). Wraz z dwoma innymi nowymi postaciami stworzonymi
przez Marva Wolfmana i George'a Pereza: Starfair i Cyborga, Raven stał się wczesnym członkiem nowego składu nastoletnich Tytanów, jego przygody pojawiły się w nowym magazynie Teen Titans (odpowiedź D.C., głównie na popularną serię komiksów Marvela Cumminsa w czasie X-Men). Zdolny do odległych, manipulowania
emocjami i kontrolowania swojego hebrajskiego ciała, lub tak zwanej samej duszy, która może zarówno radzić sobie z uszkodzeniami fizycznymi, jak i służyć jako oczy i uszy poza ciałem Kruka. Jest córką złoczyńcy Trigony, złego władcy azaratu i ludzkiej kobiety o imieniu Angela Roth, lepiej znanej jako Arla. Przez większość czasu jest
przedstawiana jako czarnowłosa dziewczyna o pozycji sombe, ubrana w granatową sukienkę z kapturem. Raven ma również gościnne gwiazdy w sitcomach i filmach animowanych o przygodach nastoletnich Tytanów, a także gry komputerowe osadzone w realiach komiksów DC Cummins. Zadebiutowała na srebrnym ekranie w serialu
animowanym Teen Titans. Opis postaci Ravena zaczyna się, gdy jego matka Arla (prawdziwe imię to Angela Roth), członkini sekciarskiej sekty religijnej, która próbowała sprowadzić szatana na ziemię, została zgwałcona. W wyniku tego wydarzenia dziecko zostało poczęte przez złą Trigonę. Arla dołączyła później do ruchu pacifis w
sanktuarium w Azarat. Dziewięć miesięcy później urodziła się dziewczynka o imieniu Rachel. Świadomy zagrożenia trigonem, Raven początkowo skontaktował się z zespołem Ligi Sprawiedliwości, ale został odrzucony po tym, jak Czarownice Zatana poczuły ich związek ze złym diabłem i wezwały jego otoczenie do zignorowania
ostrzeżeń dziewczyny. Następnie zwrócił się do młodzieżowej drużyny Ligi Sprawiedliwości, Titans, która zabrała go w szeregi, tworząc nowy skład nastoletnich Tytanów. Miał wiele przygód jako członek Raven, ale prawdziwe niebezpieczeństwo Nadal nie mógł tego zrobić. Rachel zgodziła się stanąć z ojcem, pod warunkiem, że
uratowała planetę. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że jego ojciec nie ma zamiaru dotrzymywać obietnicy. Nowy nastolatek Titans udało się wysłać diabła do innego później, ale jak się okazało nie na zawsze. Wiele lat później Trigon zabił miliony istnień ludzkich w swoim późniejszym życiu, wykorzystując swoją energię do rozpoczęcia
kolejnego ataku na Ziemię, zamieniając go w krainę bayera. Raven odnalazł się wtedy u władzy. Tytani zostali zmuszeni do zabicia swojego przyjaciela, pozwalając Duchowi Azarato na posiadanie jego ciała i użycie go jako kanału do zabicia Triguny. Oczyszczony z mocy ojca, Raven powrócił później, ale jego ciało ponownie opętało jego
złą naturą. Jednak dobry duch kruka, ukryty w ciele gwiezdnego ognia, wraz z Tytanami, pomógł zniszczyć zło Trigona. Bez ciała do życia, jego duchowe ja żył przez świat, aż został osiągnięty przez inne zagrożenie - krew nowego brata. Jako połączenie człowieka i diabła, Raven odziedziczył po swoim ojcu Trigonie szereg
nadprzyrodzonych mocy. Wśród tych umiejętności są głównie umiejętności empatii, które pozwalają innym odbudować i leczyć poprzez wchłanianie cierpienia osoby dotkniętej, a tym samym uzależnione od bólu i pozwalając na szybkie gojenie się spiczastych ran. Jednak ta umiejętność ma ograniczenia, ponieważ nie może być
stosowana do cięższych urazów. Jedną z głównych mocy Kruka jest ujawnienie jego duchowego ja w formie gwiezdnej projekcji. Może wykorzystać tę moc do celów terapeutycznych (pomaga mu to medyka, lub nawiązać kontakt z jego sojusznikiem, aby pomóc mu się uspokoić), podróżować między widzącymi, teleportować siebie lub
swoich sojuszników do dowolnego wybranego miejsca, przeniknąć do ciał stałych, a także do celów ofensywnych lub obronnych (tworząc barierę dla energii Astralnej). Często jej ciało astralne nabiera kształtu dużego kruka. Zakres mocy Kruka obejmuje również magię oraz umiejętność manipulowania cieniami i emocjami. Jego ostatnie
umiejętności pokazują w wielu formach, od wywoływania skrajnego bólu, wywoływania napięcia emocjonalnego, tworzenia halucynacji opartych na strachu, po kradzież emocji innych ludzi. Raven ma również telepatię i zdolności telekinetyczne napędzane przez jego emocje. Ponadto bohater może leżeć i latać. Alternatywne wersje
Ravena pojawiły się w niektórych komiksach przedstawiających znane postacie w świecie D.C. w zupełnie innych realiach i czasach, m.in: W komiksie zatytułowanym Titans Tomorrow (pierwotnie opublikowanym w magazynie Teen Titans Vol. 3 #17-19), który rozgrywa się w alternatywnej przyszłości, dorosły Kruk jest obecnie znany jako
Dark Raven. Podobnie jak większość nastoletnich Tytanów (obecnie znanych jako jutra Tytanów), Dark Raven stał się autorytarny W innych mediach, CW została ogłoszona do pracy nad serialem przygodowym Ravena, napisanym przez producenta V Diego Gutierreza. Jednak na początku lutego 2011 r., kiedy CW ogłosiło zamówienie
pilota tajnego kręgu, pojawiły się oznaki, że produkcja Raven Pilot, która miała zastąpić nadchodzącą transmisję do końca Smallville's Secrets, może się nie powiększyć. Seriale Teen Titans i filmy animowane pojawiają się w serialu animowanym Teen Titans w latach 2003-2006 oraz w animowanym filmie fabularnym Young Titans: The
Problem in Tokyo, znacznie młodszej wersji Ravena. Ma siwą skórę i fioletowe włosy. Podobnie jak w mainstreamowych komiksach DC, dziewczyną jest Trigona (w polskiej wersji językowej Trigona) i Arla. W serialu wykorzystuje głównie moc swojej gwiezdnej projekcji i telekinezy. Często używa hymnu Azarat Metrion Zintos!, aby skupić
się bardziej i wykorzystać większe talie swoich umiejętności, ale robi to w wyjątkowych sytuacjach. Jest najbardziej dojrzałym członkiem zespołu, najcichszym i utrzymującym się po jego stronie. Jest pesymistyczny i zabójczy, ma sarkastyczne głosy i mroczny styl bycia. Zawsze stara się nie okazywać swoich uczuć. Na początku pokazuje
tylko m.in drużyny (nie ma prawa wejść do swojego pokoju), a Tytani, mimo że dobrze pracują w walce razem, nie do końca rozumieją jego osobę. Z czasem jednak sytuacja ta się zmienia. W przeciwieństwie do tego, co pokazuje swoim zachowaniem, bardzo troszczy się o przyjaciół i wiele dla niego znaczy. Jednocześnie nie pozwala na
spufati, nie licząc krótkoterminowych wyjątków. Czuje się komfortowo, gdy oddala się tam, gdzie wyznacza im granice. W Nevermore, pierwszym sezonie Dr. Lighta (w Flashu), Raven traci kontrolę i przejmuje złą formę. Później Cyborg i bestia, którzy chcą porozmawiać z Ravenem, wchodzą do jego pokoju, ale nie mogą go znaleźć.
Bestia bierze swoje lustro i wraz z cyborgami zostaje później przeniesiona do innego, co okazuje się być umysłem kruka. Tam spotykają różne postacie Tytana, a także po raz pierwszy jego ojciec - Trigona. W Birthmark, czwartym sezonie (w dużej mierze adaptacji komiksowej historii nowych nastoletnich Tytanów: Trevor Trigon), Trigon
instruuje Slade'a (zniszczonego przez jego mistrza mocą Pirokinsis), aby objawił mu mroczną wizję przyszłości, w której będzie odpowiedzialny za koniec świata. Raven stara się zachować proroctwo w tajemnicy przed resztą Tytanów i robi wszystko, aby zapobiec uwolnieniu zła. Z czasem jednak staje się przegranym i zaczyna kończyć
się swoim nieuniknionym przeznaczeniem. W Proroctwie Proroctwo) ujawnia prawdę o swoim przeznaczeniu przyjaciołom. Pod koniec sezonu trzy odcinki, pomimo jej najlepszych wysiłków, proroctwo kończy się, a dziewczyna staje się portalem, przez który ląduje Trigon. Dając część swoich mocy swoim przyjaciołom, udało mu się
uratować ich przed petryfikacją. Chociaż władca później pozornie triumfował, jego córka nie umarła, ale stała się młodszą wersją siebie. Tytani, którzy bezskutecznie próbowali powstrzymać Trigonę, odnajdują ułaskawienie Kruka, początkowo pod wrażeniem, który zaczyna pamiętać wszystko, a kiedy wydawało się, że szatan w końcu
wygrał, jego córka zrezygnowała jako dziecko i dzięki białej energii bije ojca i wraca wszystko do normy. W piątym sezonie serialu zaczyna być bardziej otwarty i przyjazny, choć jego stosunek do bestii nie zmienia się. W oryginalnej wersji głos użyczy jej Tara Strong, a w polskiej wersji głos zabrała Izabela Bocoska. Nastolatek Titan Go!
W serialu animowanym Young Titans: Action! (Teen Titans Go!) Jako jeden z głównych członków zespołu pojawia się komediowy spin-off z poprzedniej serii. Podobnie jak reszta postaci serialu, Raven został przedstawiony w sposób bardziej dziecinny i humorystyczny, na przykład w Hey Pizza, który przedstawia Ravena jako prawdziwie
animowany serial Pretty Pretty Pegasus (kpina z mojej małej kreskówki kucyka), który bardziej kontrastuje z jego mrocznym charakterem. Początkowym sposobem, aby przenieść to jest Lewicja. W nogach okazuje się, że bez Przylądka Raven jest o wiele szczęśliwszym człowiekiem, zwykle chodzi i jest mistrzem ciosów, podczas gdy
peleryna wywiera ciemny wpływ na cyborga, na którym się położyła. Podobnie jak w serialu Teenage Titans, w oryginalnej wersji jej głosu przez Tarę Strong, a w polskiej wersji językowej Izabeli Bocoskiej. 2005 Teen Titan COMPUTER Games na PlayStation 2, GameCube, X-Buck, Advanced Boy Games W DC World Online 2011 na
PlayStation 3 i Microsoft Windows. O niesprawiedliwości: Bogowie wśród nas od 2013 roku za: PlayStation 3, Xbox 360 i Wii U W Lego Batman 3: Beyond Gotham 2014 na PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, WiiU, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, iOS i Microsoft Windows Przypisy ^ a b Charles Coletta: Encyklopedia
komiksów i powieści graficznych. M. Keith Booker (red.). Red. 2. Santa Barbara: Greenwood, maj 2010 r., s. 629. ISBN 978-0-313-35746-6. ↑ a b c d e Robert Greenberger, Phil Jimenez: The DC Comics Encyclopedia The Definitive Guide to the Characters of the DC Universe. Dougall Alastair (red.). Nowy Jork: DK Publishing, 2004, s.
254; 315. ISBN 0-7566-4119-5. ↑ Michał Walkiewicz: CW będzie produkować serial o superbohaterach ( Filmweb, 7 grudnia 2010. [dostęp do 10 lutego 2014]. ↑ Craig Byrne: CW zamawia pilota do Tajnego Kręgu; Kruk nie żyje? KSiteTV, 8 lutego 2011. [dostęp do 11 lutego 2014]. Zobacz także linki do profilu postaci zewnętrznych na
oficjalnej stronie DC Comics Character Profile in Heroes Movie Source:
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