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VERWACHT IN NOVEMBERVERWACHT IN NOVEMBER

Hippolyte
HC - 120 blz - Western
Compleet verhaal - € 29,95

Oog in oog 2, Jezus vs Pilatus
HC - 48 blz - Historisch
Deel 2 - € 19,95

Avengers 1
SC - 64 blz - Superhelden
1 van 6 - € 9,95

Marvel Action Spider-Man, Venom
SC - 72 blz - Superhelden
Deel 4 - € 9,95

Het grote boek van Barney Bear
HC - 240 blz - Grafische roman
COMPLEET - € 39,95

De vrouw van de ansichtkaarten
HC - 220 blz - Grafische roman
Compleet verhaal - € 39,95

Het Diner
HC - 120 blz - Grafische roman
Compleet verhaal - € 29,95

Harleen 1 
SC -64 blz - Superhelden
1 van 3 - € 9,95

Het verzet 3
SC - 56 blz -Oorlog
3 van 4 - € 9,95

Berlijn wordt ons graf 1 herdruk
HC - 48 blz - Oorlog
1 van 3 - € 19,95

Helden van de luchtmacht 3
SC - 48 blz -Oorlog
3 van 6 - € 9,95

Star Wars, Rebellen & Rovers 3
SC - 64 blz - Star Wars
3 van 3 - € 9,95

Alle covers in dit overzicht zijn niet definitief. Onder voorbehoud van type-en zetfouten. Aan deze brochure kan geen enkel recht ontleend worden. © Dark Dragon Books 2020

1-2-
dossier
pakket

Harleen 2 
SC -64 blz - Superhelden
2 van 3 - € 9,95

Berlijn wordt ons graf 2
HC - 48 blz - Oorlog
1 van 3 - € 19,95

Berlijn wordt ons graf 1 +2
2 x HC - 2 x48 blz - Oorlog
1 +2+dossier - € 49,95

Het verzet 4
SC - 56 blz -Oorlog
3 van 4 - € 9,95

Helden van de luchtmacht 4
SC - 48 blz -Oorlog
4 van 6 - € 9,95

Vliegende Azen SC CP
3 x SC - 3 x 48 blz -Oorlog
COMPLEET - € 29,95

Avengers 2
SC - 64 blz - Superhelden
2 van 6 - € 9,95

Marvel Action Spider-Man, CP
3 x SC - 3 x 72 blz - Superhelden
Collector Pack - € 29,95

U-47 deel 9, Wolvenjacht
SC - 48 blz - Oorlog
Deel 9 - € 9,95

De Buitengewone Reis SC CP
3 x SC - 3 x 48 blz - Steampunk
CYCLUS 1 - € 29,95

Kolonisatie 4
SC - 48 blz - Sciencefiction
4 van 5 - € 9,95

Black Sheep Squadron 5
HC - 48 blz - Oorlog
5 van 6 - € 19,95

De sterren van de geschiedenis, 
Marilyn Monroe
HC -104 blz - Geschiedenis
Compleet verhaal - € 24,95

Simon Hardy 3
SC - 48 blz - Detective
3 van 4 - € 9,95

Jazz Maynard 3
SC - 48 blz - Thriller
3 van 7 - € 9,95

Segmenten 3, Nieuw Sparta
SC - 64 blz - Sciencefiction
3 van 3 -  € 9,95

kijk voor meer informatie en uitgebreide previewpagina’s op www.darkdragonbooks.com

VERWACHT IN DECEMBERVERWACHT IN DECEMBER

Schaduwen van de Sierra Madre
HC -56 blz - Western
3 van 3 - € 19,95

Spider-Man Life Story 3
SC - 72 blz - Superhelden
3 van 3 - € 9,95

Batman, White Knight 3
SC - 72 blz - Superhelden
3 van 3 - € 9,95

Black Sheep Squadron 6
HC - 48 blz - Oorlog
6 van 6 - € 19,95

U-47 deel 10, Hitlers piraten
SC - 48 blz - Oorlog
Deel 10 - € 9,95

U-47 Collector Pack 2
4 x SC - 4 x 48 blz - Oorlog
Deel 5-6-7-8 - € 39,95

Wika SC Collector Pack 
4 x SC - 4 x 56 blz - Steampunk
COMPLEET - € 39,95

Jazz Maynard 4
SC - 48 blz - Thriller
4 van 7 - € 9,95

Simon Hardy 4
SC - 48 blz - Detective
4 van 4 - € 9,95

Avengers 3
SC - 72 blz - Superhelden
3 van 6 - € 9,95

Avengers 4
SC - 72 blz - Superhelden
4 van 6 - € 9,95

Batman, Damned 3
SC - 56 blz - Superhelden
3 van 3 - € 9,95



Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis
Ik heb een 

geweldig idee 
voor de 

publiciteit.

oh ja?
wat dan?

een 
autobiografie!

een... een...
autobiografie?
maar dat kan ik 
helemaal niet!

Het wordt 'my story', die Marilyn aan milton green zal 
toevertrouwen, hij zal het verhaal pas in 1974 uitbrengen.

Ik denk dat je er nogal onzeker over bent, 
maar ik denk dat het goed voor je carrière is.

Ik denk 
aan topschrijver: 

ben hecht.
ah, ja! Ik kon 

het goed met hem 
vinden. Ik ver-

trouw hem!

de  1 mei-parade... joe, ben 
je daar? ga helemaal 

naakt, als je 
toch bezig 

bent!

Nog steeds 
aan de barbi-

turaten?*

* drugs

hou 
je mond,
natasha!

New York, September.

Ik zei het je al, laten we een 
onafhankelijk productiehuis 
opzetten! wat dacht je van

 'marilyn monroe productions'?

Waarom niet, milton... Feldman 
doet het goed, maar hij staat 

te dicht bij FOX. Ik voel me daar 
gevangen, ik zou zo graag mijn 

eigen films willen kiezen ...

Billy Wilder begint met het 
filmen van 'The seven year itch'.

Joe komt
 met me mee. 
Ik hoop dat 

het goed 
gaat.

hey, niet duwen! hoera! hoera!

Grafische Roman - Sterren van de geschiedenis
VERWACHT
DECEMBER 2020

Sterren van de geschiedenis, 
Marilyn Monroe
    Bernard Swysen
 Christian Paty Robbedoes
ISBN: 978-94-6373-618-3
hardcover
104 blz. 
€ 24,95

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

4 

Marilyn, gevangen in haar legende...

Hollywood heeft van haar een   wereldster 
gemaakt, een icoon. Ster onder de sterren, 
Marilyn Monroe heette oorspronkelijk 
Norma Jean. Na een chaotische jeugd in 
Los Angeles trouwde ze en werd ze model 
tijdens de oorlog. Door dit buitengewone 
traject te volgen, probeert deze biografie 
vooral met humor het ware en het valse te 
ontwarren, recht te doen aan de ambities en 
de vastberadenheid van een uitzonderlijke 
actrice, gevangene van haar legende.
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Ha, bevers! 
Eens zien of ze 
zin hebben om 

te spelen!

Hallo daar! 
Willen jullie een 
spelletje doen?

Nee, we hebben het 
te druk!

Alsof er niks 
beters dan werken 

bestaat!

Jij daar! Waarom 
kijk je zo sip op deze 
prachtige dag? Heb je 

ergens last van?

     Ik ben treurig 
 omdat niemand met 
me wil spelen!

Spelen? Oehoe! Op 
deze tijd van de dag 
moet iedereen hard 

werken! Oehoe!

Geldt dat ook 
voor mij?

Grafische Roman - Carl Barks - Barney Bear

Barney Bear
&  Carl Barks
Donald Duck
ISBN: 978-94-6373-579-7
Hardcover 
240 blz. incl. uitgebreid dossier
€ 39,95

Carl Barks met zijn eend
 'Jacinto' Californië 1944.

VERWACHT
NOVEMBER 2020

INCLUSIEF
3 UNIEKE

 BENNY BURRO 
VERHALEN!

(NOG NIET EERDER  
GEPUBLICEERD)

Carl Barks wordt vaak 'The Good Duck Artist' 
genoemd door enthousiaste lezers van alle 
leeftijden van zijn Disney en Donald Duck 
strips. Hoewel het Duck-oeuvre gemakkelijk 
verkrijgbaar is, hebben slechts enkele 
geluksvogels al eens een zeldzame glimp 
opgevangen van een ander fantastisch, 
alternatief universum dat Barks creëerde rond 
de klassieke animatiekarakters Barney Bear 
en Benny Burro. Verborgen in zeer zeldzame 
strips die alleen Dagobert Duck zich kon 
veroorloven, zijn er de prachtigste fantasieën 
en verhalen opgetekend, zoals alleen Barks 
ze kan schrijven en tekenen! Voor het eerst 
verzameld in een luxe, hardcover, full colour 
album, en gecompleteerd met 3 exclusieve 
Benny Burro verhalen!

Grafische Roman - Carl Barks - Barney Bear
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Jean-Paul Eid vertelt een   familie-
drama waarin twee verhalen met 
elkaar verweven zijn. Allereerst 
is er het verhaal van Rose, het 
boegbeeld van een groep van drie 
muzikanten die de duivel aan de staart 
trekken wanneer de jazzclubs in Montreal 
eind jaren vijftig op hun einde lopen. Het 
drietal reist naar New York, dan naar Havana, 
waar het trio uiteen zal vallen te midden van 
revolutionaire beroering. Tegelijkertijd is 
er het verhaal van Victor Weiss, professor 
antropologie in Parijs. Deze leraar werd 
gearresteerd door de CIA, die hem vertelde 
dat zijn stoffelijk overschot was gevonden in 
de ruïnes van de torens van het World Trade 
Center. Het zal voor hem het begin zijn van 
een zoektocht naar zijn identiteit die hem van 
Parijs naar New York brengt en vervolgens 
naar het achterland van Quebec, waar hij 
zich opnieuw zal verbinden met zijn tot nu toe 
onbekende wortels.

VERWACHT
NOVEMBER 2020

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

De dame van de 
ansichtkaarten
    Claude Paiement
 Jean-Paul Eid

ISBN: 978-94-6373-580-3
hardcover

220 blz. 
€ 29,95© 2020 La Pasteque

Grafische Roman - De dame van de ansichtkaarten Grafische Roman - De dame van de ansichtkaarten

8 9 



VERWACHT
NOVEMBER 2020

Het Diner
 &   Giuseppe Manunta

Artemis
ISBN: 978-94-6373-581-0

hardcover
120 blz. 
€ 29,95

COMLEET VERHAAL
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Het belangrijkste diner van het jaar om samen te brengen wat er nog over is van een verwoeste 
familie komt eraan. Dit is het excuus van Agnes, een moeder die er alles aan zou doen om haar 
vier kinderen weer gelukkig samen te zien. Alles vindt plaats in een oud gebouw aan de rand 
van Straatsburg. Door onverwachte gebeurtenissen zullen onze personages geconfronteerd 
worden met oude, begraven problemen, die hun ziel te lang hebben vergiftigd... Maar deze 
avond zal, door een reeks van onvoorziene toevalligheden, al hun wrok zo extreem tot uiting 
komen dat jarenlange muren geslecht worden..

Het Diner
 &   Giuseppe Manunta

Artemis
ISBN: 978-94-6373-581-0

hardcover
120 blz. 
€ 29,95

©
 2020 Editions Feles

dus, 
kleintje, ben 

je braaf
geweest?

oooh, ik 
denk dat ik veel 
domme dingen 
heb gedaan!

jij, 
deugniet!

ga 
je me

 straffen?

Je moet 
me eerst zien

 te vangen!

ho, 
ho, ho!

Grafische Roman - Het Diner Grafische Roman - Het Diner

10 



Detective leestip - Agatha Christie

COMPLEET VERHAAL
IN IEDER ALBUM

Grafische Roman Leestip - Schaduw over Berlijn

Naar de roman en de hitserie op Netflix & Videoland

BERLIJN 1929, dansen op de vulkaan!
De economie, cultuur, politiek, alles 
verandert radicaal. Naast de cultuur 
bloeit echter ook de georganiseerde 

misdaad, terwijl de politieke 
spanningen toenemen. Wanneer de 

jonge ambitieuze commissaris Gereon 
Rath op eigen houtje gaat handelen, 
raakt hij verzeild in een moeras van
drugshandel, corruptie en politiek .

COMLEET VERHAAL
EXTRA DIKKE BUNDELING

12 13 

VERWACHT IN 2021!



VERWACHT
DECEMBER 2020

'Jazz Maynard leest als een stadswestern, in een 
shaker en hoed je voor een explosief goedje. Maar wel 
eentje die verduiveld lekker smaakt met een knaller van 
een afdronk!' Depoort.be

Nu de burgemeester van Barcelona vermoord is, heeft 
Cébes de vrije hand om de leiding van de stad over te nemen 
en deze het centrum van de georganiseerde misdaad en 
drugshandel te maken. Hij kan rekenen op de corrupte politie, 
maar ook op de onderwereld van Hong Kong. 
Om deze nieuwe publieke vijand te bestrijden, 
is er allereerst commissaris Blanc, een van de 
weinige vrij oprechte politieagenten in de regio. 
Vervolgens heb je Lucia, een linkse journalist, 
maar ook Judas, voormalig medewerker van 
Cébes, en vooral Jazz Maynard, vergezeld van 
zijn trouwe vriend Théo. Allen zijn klaar om 
de strijd aan te gaan in een meedogenloos 
gevecht, waarvan het resultaat de gevestigde 
orde definitief in gevaar brengt.

©
 2020 M

ediatoon, Dargaud

COMPLEET VERHAAL
IN 7 DELEN
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Ik haat
 het dat je 

over mij
praat alsof 

ik er niet 
bij ben!

En ik haat ’t 
als jij begint

te roepen!

Houden jullie  
allebei je mond?! 

In deze familie  
hebben we 

elkaar alle-
maal wat te 
verwijten!

Eindelijk 
verstandige 
woorden!

Ja? Zeker ’n 
vriendje.

Het is voor jou.  
Je maat, de ruzie-

zoeker.

Teo?

Wie heeft ge-
zegd dat je mijn 
nummer aan die 
idioot mocht 

geven?

Ja, toe 
maar! 
Wat?

Weet je ’t 
zeker? Wan-
neer dan?

Oké.  
Over vijf 
minuten 
zien we 
elkaar 
daar.

Wat is er,  
Jazz?

Sorry, ik moet 
weg. De soep was 

heerlijk, oma.

Jazz, eet 
nog wat 

voor je...

Nu gaan  
we eten!

Thriller - Jazz Maynard Thriller- Jazz Maynard

Jazz Maynard
 Raule Isabellae, 

Arthus Trivium, 
De kunst van het sterven 

 Roger Michel
3/7. Tegen alle verwachtingen in

ISBN: 978-94-6373-607-7
4/7. Hopeloos 

ISBN: 978-94-6373-608-4
Softcover

48 blz. 
€ 9,95

REEDS
VERSCHENEN

14 15 



VERWACHT
DECEMBER 2020

Simon Hardy
 Frederic Brremaud Death Valley, 1938, Sprietje 

Frank Leclercq 1938 
3/4. Veel liefs uit China  ISBN: 978-94-6373-609-1

4/4. Achtervolging van de Aston Martin  ISBN: 978-94-6373-610-7
Softcover

48 blz. 
 € 9,95

'Frédéric Brrémaud schrijft boeiende, oerdegelijke verhalen die op de klassieke leest 
zijn geschoeid van de betere actie- en avonturenverhalen uit de gouden periode van de 
weekbladen Robbedoes en Kuifje. Dit is dus meteen een tip voor al die lezers van toen 
die zin hebben in een nieuwe reeks in plaats van altijd maar dezelfde klassieke reeksen te 
herlezen. Er zit veel actie en spanning in met het soort epische locaties uit James Bond. ' 
Stripspeciaalzaak.be

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN

Nou ja, het is wel weer iets waar ik over kan 
schrijven... Even m'n wapen erbij pakken!

Die imbeciel verwart 
deze rally met een  

Formule 1-race!

Wegpiraat!

?!

Als jij het zegt...

Alright, 
let's go!

We moeten hoe dan ook iets doen. 
Met die DS ertussen wordt onze  

klus er niet makkelijker op!

Waarom niet? Als de Russen achter 
de formule aanzitten, kunnen zij  
het net zo goed... Het atoom is  

hun favoriete hobbyproject !

Waarom zou Parijs trouwens 
interesse hebben in de  

formule van de Markies?
Who 

knows?
Denk je?

Die DS? Not sure...  
Kan ook toeval zijn!
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Thriller - Simon Hardy Thriller- Simon Hardy

16 



Steampunk Leestip - De Buitengewone reis

De avonturen van twee 
bijzondere kinderen, in een mix van 
films als ‘The Golden Compass’ en 
‘A Series of Unfortunate Events!’

Steampunk - Wika 
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COMPLEET VERHAAL
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

INHOUD

Wika
Collector Pack

Bevat deel 1t/m4
 Thomas Day   
 Olivier Ledroit
978-94-6373-606-0

4 x softcover 
4 x 72 blz. 
€ 39,95

VERWACHT
DECEMBER 2020

De Buitengewone Reis
Collector Pack Cyclus 1
 Denis-Pierre Filippi 999,  

Kolonisatie,  Dromen
  Silvion Camboni Mickey

978-94-6373-605-3
3 x softcover 

3 x 48 blz. 
€ 29,95

CYCLUS 1 COMPLEET
SOFTCOVER
COLLECTOR PACK



VERWACHT
NOVEMBER 2020 Meedogenloze cow girls!

1872, Hippolyte. In dit verloren spookstadje 
in Arizona stijgt de bevolking tot 27 zielen: 27 
vrouwen. Deze gemeenschap van Amazones in 
de woestijn is onder de radar gebleven, hoewel 
ze leven van het actief aanvallen van karavanen 
die de regio passeren. Maar hoe sterk is de 
gemeenschapsszin van deze hechte groep 
werkelijk? Dat blijkt als ze een man 
gevangen nemen die hen al enkele 
maanden in het oog houdt. Om nog maar 
te zwijgen van een oude kennis die na 
tien jaar weer opduikt om zijn buit te 
op te eisen...

Hippolyte
    Clothile Bruneaux
Zij schreven geschiedenis 
 Charole Chalant

ISBN: 978-94-6373-585-3
hardcover

120 blz. 
€ 29,95

COMLEET VERHAAL 
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Western - HippolyteWestern - Hippolyte
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vermijd dat gedoe 
zoals de laatste 
keer dat je van 

streek was

doe nou slim...

YihaAA!!!

pfffft, 
gedoe...

Wat 
een trut!

Western - Hippolyte

20 21 



VERWACHT
DECEMBER 2020 De terugkeer van de 

Twilight Western!

Mexico, 1920, 40 jaar na de overgave van 
Geronimo, terwijl Hollywood zijn eerste films 
maakte, voerden de Apaches een verloren 
oorlog om een   manier van leven te verdedigen 
die gedoemd was te verdwijnen ...

Met zijn vertederende karakters, zijn 
messcherpe tekening en zijn gebeitelde 
dialogen, neemt het verhaal je mee naar 
het hart van de Sierra Madre, het laatste 
toevluchtsoord van de laatste vrije Apaches. 
Mormonen, indianen, Mexicanen... niemand 
zal ongedeerd uit deze epische en vreselijk 
menselijke trilogie tevoorschijn komen.

Schaduwen van de 
Sierra Madre

3/3. De vinger van God 
    Philippe Nihoul
 Daniel Brecht

ISBN: 978-94-6373-599-5
hardcover

56 blz. 
€ 19,95

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

Western - Schaduwen van de Sierra MadreWestern - Schaduwen van de Sierra Madre

1

INTERIEUR OSM 3_ALL_JM.qxp  23/07/20  10:56  Page1
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mijn 
respect,
heren.

het schijnt dat men hier een paar 
dagen geleden enkele indianen heeft 

gevangen... het gerucht gaat 
dat het apaches zijn.

We zouden ze 
graag zien!

ze 
zijn in de 
zocalo...

hartelijk 
dank, heren.

ha, ha, ha!
Prettige dag, 
klootzakken!

Western - Schaduwen van de Sierra Madre

REEDS
VERSCHENEN

VAN DEZELFDE
TEKENAAR

22 



VERWACHT
DECEMBER 2020

'Er is een duidelijke én goede verhaallijn, opnieuw 
gebaseerd op een andere gestrande ark. En ook een 
paar leden van het interventieteam beginnen we al 
te mogen. Dat komt wel goed. En de tekeningen zijn 
iets speciaals.' - stripspeciaalzaak.be

Kolonisatie
    Denis-Pierre Philippi
    Vincenzo Cucca 
Hot Charlotte, Pandamonia
4/5. Verzoening
ISBN: 978-94-6373-603-9 
Softcover
48 blz. 
€ 9,95

Ionische 
granaten !

Dat is het werk van 
amateurs ! Gordy 
heeft goed werk 

verricht!

wacht,
zelfs amateurs
kunnen geluk 

hebben…

ik heb 
het gezien!

Sciencefiction - Kolonisatie
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REEDS
VERSCHENEN

Sciencefiction - Kolonisatie



VERWACHT
DECEMBER 2020 Als de profetie waar is, heeft het heelal slechts 

zes weken om aan steriliteit te ontsnappen. 
Om dit tragische lot te voorkomen en een einde 
te maken aan het segmentisme, moeten Lot 
en Jizreël een standbeeld vinden op Muse, de 
planeet van de kunsten, waarop de coördinaten 
van de thuisplaneet zijn gegraveerd. Maar hun 
schip gaat kapot en moet stoppen op Neo-Sparta 
in de oorlogssector. Hier regeert bloed. Dus de 
enige manier waarop ze het nodige geld voor 
reparaties kunnen ophalen, is door deel te nemen 
aan een toernooi, waarin de meest geduchte 
jagers in de Melkweg het tegen elkaar opnemen.

Segmenten
3/3. Nieuw Sparta

ISBN: 978-94-6373-611-4
    Malka De orde van Cicero
    Giminez De Metabaronnen

Softcover
64 blz. 
€ 9,95 

© 2020 Editions Glenat

Een meesterlijke space-
opera, filosofisch, door twee 
prominente talenten van de 
XXVIII-eeuwse strip van het 

galactische tijdperk.

REEDS
VERSCHENEN

Sciencefiction - Segmenten

de bliksemman struikelt, maar
zijn tegenstander is al verstijfd.

en mordor ook!

De witte heeft gewonnen!
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Sciencefiction - Segmenten

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!



L E E S  P R E V I E W PA G I N A’ S  O P
WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM
L E E S  P R E V I E W PA G I N A’ S  O P
WWW.DARKDRAGONBOOKS.COM

COMPLEET VERHAAL IN 2 DELEN

‘Tzarom is niet zomaar een anagram van Mozart. Stuk voor stuk bestaat de familie uit karaktervolle 
en innemende leden die je met plezier aan je borst zou drukken. Niet voor niets is deze serie ontsproten 

aan het brein van de geestelijke vaders van Krasse Knarren.’ Stripspeciaalzaak.be

Sciencefiction leestip - Gipsy Integraal

In de nabije toekomst is de wereld gedesta-
biliseerd door klimaatverandering, oorlog en 
winstbejag. Door deze ijskoude wereld reizen 

de zigeunerin, Oblivia en haar grote broer in 
zijn vrachtwagen genaamd ‘De Ster’ over het 

tricontinentale wegennet. Tsagoï de Gipsy vecht 
in zijn eentje tegen alle anderen. Een rijbewijs 

voor actie en avontuur, in het hart van 
een Siberië dat wordt overvallen door de 
strijders van het Mongoolse Rijk....

COMPLEET VERHAAL
IN 2 INTEGRALEN!

Sciencefiction leestip - De eer van de Tzaroms



COMLEET VERHAAL 
VERSCHIJNT ALLEEN
IN HARDCOVER

Historie - Oog in oog, Jezus vs. Pilatus

VERWACHT
NOVEMBER 2020 Oog in oog, Jezus vs. Pilatus 

    Arnoud Delalande Viravolta, 
Ridder d'Eon, Surcouf,  

De Laatste Kathaar, Eleonora
    Manuel Garcia
Land van de vampiers, 

Zij schreven geschiedenis 
ISBN: 978-94-6373-586-5

Hardcover
48 blz. 

€ 19,95 

Het tweede deel van de 'Oog in Oog'-serie, door de scenarioschrijvers Arnaud Delalande 
en Denis Gombert, onderzoekt de confrontatie tussen Jezus en Pilatus, wiens uitkomst 
de loop van de geschiedenis voor altijd veranderde.

Mijn naam is Pontius Pilatus. Ik beval de executie en de kruisiging van degene die 
Jezus van Nazareth heette. Als de avond valt in Judea, de dag na deze dwaze dagen, 
is het aan mij om het waarheidsgetrouwe verslag van deze verschrikkelijke uren aan 
het nageslacht over te laten. Ik weet niet welke plicht mij roept om de realiteit te 
rapporteren van wat mijn ogen zagen en van de rol die ik moest spelen in dit noodlottige 
proces. Zo is het allemaal begonnen...

REEDS
VERSCHENEN

Dus dit is hem, 
jezus van Nazareth. 

Maak zijn handen 
los en laat ons 

alleen.

Verberg zijn 
gezicht!

Raad eens wie 
jou gaat slaan, 

Nazareen?

Je bent erg stil. 
Sommigen zien dat 

misschien als een vorm 
van bekentenis ... ik weet 

niet waar je naar op zoek 
bent, Nazareen... Maar ...

U wordt ‘koning der joden’ genoemd.
Sommigen bespotten u... anderen ge-
loven in u. wat is daarop uw reactie?

U zei het zelf, 
ik ben koning.

Historie - Oog in oog, Jezus vs. Pilatus
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Revolutie is 
niet alleen een zaak 

voor mannen...

LUPANO - MAZEL- JEAN - FOURQUEMIN

3 complete verhalen

OP DE 
BARRICADES!

OP DE 
BARRICADES!

Historie leestip - De krijgers van God

In deze spannende historische reeks: ‘De krijgers van God’, In deze spannende historische reeks: ‘De krijgers van God’, 
schetsen Philippe Richelle en Pierre Wachs een beeld van de schetsen Philippe Richelle en Pierre Wachs een beeld van de 
opkomst van het protestantisme tijdens de Renaissance. Een opkomst van het protestantisme tijdens de Renaissance. Een 

complexe, turbulente en vrij onbekende situatie die heeft complexe, turbulente en vrij onbekende situatie die heeft 
geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.geleid tot de verschrikkelijkste burgeroorlog in Frankrijk.

Religieuze waanzin zet Frankrijk in vuur en vlam.

De krijgers van GodDe krijgers van God

Een 
compleet 

verhaal in 5 
delen.

Historie Leestip -Op de barricades



978-94-6373-587-2
2 x Hardcover 

+  los dossier schift
48 + 48 + 16 blz.

€ 49,95

PREMIUMPAKKET

Berlijn wordt ons graf 
 &  Michel Koeniguer

1/3. Berlijn wordt ons graf herziene editie
ISBN: 978-94-6373-559-9
2/3. Berlijn wordt ons graf
ISBN: 978-94-6373-561-2

Hardcover
48 blz.
€ 19,95

'De manier waarop Koeniguer het grote 
strijdtoneel Berlijn neerzet, met decors die 
meer dan zomaar achtergrondjes zijn, is on-
gelofelijk indrukwekkend. De camerastand-
punten maken er een bijna filmische ervaring 
van. De inkleuring van Fabien Alquier is een 
absoute meerwaarde om de geloofwaardig-
heid te vergroten.' - stripspeciaalzaak.be

incl.
collector 
dossier 
schrift

Deel 1
herziene 

editie

Deel 2
NIEUW

VERWACHT
NOVEMBER 2020

++ ++

PREMIUMPAKKET

Oorlogsstrip Berlijn wordt ons graf 

er nadert 
een t-34 !!!

vuur !

nu !
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Oorlogsstrip  Berlijn wordt ons graf 



VERWACHT
NOVEMBER 2020

3. Marianne
1942. De bezetting is in volle gang, maar 
Sonia weigert het verzet op te geven! Als 
vluchteling in Lyon, waar ze bij Louis woont, 
wordt ze de muze van de beweging onder 
het pseudoniem "Marianne", waarmee 
ze haar talrijke pamfletten ondertekent. 
Maar als André terugkeert, zal hij dan het 
verzetslid zien, of de vrouw die hem heeft 
verraden?

4. De prijs van bloed en tranen
Herfst 1944. Frankrijk geneest zijn wonden 
en eert zijn helden. Vanwege al zijn 
verzetsacties is André, postuum, een van 
hen. Verborgen tussen de overlevenden 
volgt Louis dit alles van ver. Hij is niet 
vergeten dat het de jaloezie van André 
was die ervoor zorgde dat Sonia, alias 
"Marianne", naar de vernietigingskampen 
werd gestuurd...

Het Verzet 
 Plumail
 Derrien
3/4. Marianne

ISBN: 978-94-6373-588-9
4/4. De prijs van bloed en tranen

ISBN: 978-94-6373-589-6
Softcover

48 blz.
€ 9,95

REEDS
VERSCHENEN

Oorlogsstrip Het Verzet 
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19 juni 1940.

Wat 
doe je?

Ik denk dat ik naar 
bordeaux ga, voor 

de wijn.

ga met me mee. 
We zullen ons wel 

vermaken, jij 
en ik.

dat 
is aardig, 
maar be-

dankt...

zorg 
goed voor 

jezelf.
jij 

ook...

die ben ik kwijt....
nou, 

die ben ik 
kwijt....

Oorlogsstrip  Het Verzet 
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wat doen we?

jij gaat terug naar de basis 
en waarschuwt salva. 

ik blijf bij die kist tot 
aan la Sénia.

we redden het niet, het lek is te groot. 
ik moet een plek vinden om te landen!

Wat? Nee, niks. doe maar een 
schietgebedje!

roger!

ook dat nog, een jager
 onder bevel van Vichy! 
het wordt er allemaal

 niet beter op.

VERWACHT
NOVEMBER 2020

Helden van de Luchtmacht 
 Wallace  Agosto

3/6. Gibraltar
ISBN: 978-94-6373-576-6

4/6. Squadron 340
ISBN: 978-94-6373-590-2

Softcover
48 blz.
€ 9,95

3 Gibraltar
Lente, 1941. Gabriel en Margaret arriveren in 
Algerije nadat ze aan de Duitsers zijn ontsnapt. 
Ze komen vast te zitten op een legerbasis in 
Oran, waar Vichy-aanhanger Salva de leiding 
heeft. Ze proberen zo snel mogelijk uit deze 
hachelijke toestand te ontsnappen en krijgen 
onverwachte hulp bij hun gewaagde plan om 
het schiereiland Gibraltar te bereiken.

4 Squadron 340
In december 1941 is Gabriel weer terug op 
Engelse bodem. Een paar maanden later sluit 
hij zich aan bij SQUADRON 340 dat uitsluitend 
bestaat uit Franse piloten die de R.A.F. assisteren 
tijdens kustmissies en het beschermen van 
konvooien. Uiteindelijk zal hij op 19 augustus 
1942 deelnemen aan de beroemde operatie 
Jubilee: een geallieerde aanval op Dieppe.

Helden van de Luchtmacht draait om de avonturen van de jonge piloot Gabriel Messine tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, van Europa tot aan Noord-Afrika. Aan boord van legendarische 
vliegtuigen heeft Gabriel al zijn vliegtalent nodig om zijn levensgevaarlijke missies te overleven.

REEDS
VERSCHENEN

COMPLEET VERHAAL 
IN 6 DELEN

Oorlogsstrip Helden Van de lucHtmacHt 
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Oorlogsstrip  Helden Van de lucHtmacHt 



we kregen onverwachte 
toestemming. jullie zullen 
jullie vriendinnetjes kunnen 

bezoeken. we vertrekken 
over een uur.

wat?
een uur?!

o, 
goede reis!

maar ik ben er niet 
klaar voor. Ik kan 

Mary in deze staat niet 
onder ogen komen...

snel! ik 
neem vlug een 

douche!

en daarna ik! ik ben
 de smerigste van het 

hele squadron!

heeft er nog 
iemand shampoo?

sydney.

jerry, kun je mijn 
uniform wassen en 

strijken binnen een uur?

wat, gaat 
dat niet?

rustig aan, heren. Ik weet zeker dat 
jullie verloofdes niet zo op jullie 
verschijning letten. Ze weten hoe 
het eraan toegaat in een oorlog....

Oorlogsstrip  Black sHeep squadron 
VERWACHT
DECEMBER 2020

Black Sheep Squadron 
 Veys  Philipp & Jagerschmidt

5/6. Oudje tegen oudje
ISBN: 978-94-6373-600-8

6/6. De schemering van de verwaanden
ISBN: 978-94-6373-601-5

Hardcover
48 blz.
€ 19,95

Spanning in de stille oceaan!
Het Black Sheep Squadron vertrekt met verlof naar Sydney. De Japanners vallen hen bij hun 
terugkeer, vlak voor hun aankomst in Munda aan. Boyington denkt dat een van zijn piloten te 
spraakzaam was bij zijn vriendin, die informatie aan Japanse spionage moet hebben doorgegeven. 
Schout-bij-nacht admiraal Clark biedt aan om een marine-eenheid toe te wijzen aan een 
vliegdekschip om uitgeputte marinepiloten te ondersteunen. Boyington maakt het verrassende 
nieuws bekend aan zijn piloten. Greg's eenheid mag dan vliegen met een gloednieuw model 
Corsair met een verbeterd landingsgestel dat geschikt is om zacht te landen op een vliegdekschip. 
Maar hun relatie met de Hellcat-piloten is gespannen. Zij stellen het niet op prijs dat iemand hen 
voor de voeten komt lopen, zelfs niet om hen te helpen...

VOORDEELPAKKET
Deel 1 + 2

ISBN: 978-94-6373-602-2
€ 29,95

Oorlogsstrip Black sHeep squadron 
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VERWACHT
DECEMBER 2020

'U-47 pakt het slim aan. Als deze reeks enkel de belevenissen van een 
groepje zeelui had behandeld, was deze duikboot wie weet al tegen de 
voorspelbaarheid opgevaren. Gelukkig wedt scenarist Mark Jennison op 
drie zeepaarden. Er is het lot van de U-Bootbemanning, de strijd tussen 
het opperbevel van de Kriegsmarine en de SS en uiteraard ook nog 
het Verzet. Al die plotlijnen hebben uiteraard reeds verbinding 
met elkaar, maar wij durven er spreekwoordelijk gif op innemen 
dat ze verderop in de reeks helemaal gaan samensmelten. 
Voorlopig wordt deze reeks deel per deel beter, dus dat kan een 
knal geven.' Diederik van de Velde - Stripspeciaalzaak.be

 43 

Oorlogsstrip u - 4 7 

*POW - prisoner of war: krijgsgevangene

Oorlogsstrip  u - 4 7 

Man in het 
water op 
twee uur! 

Klaar om een reddingsvlot 
uit te werpen. Geef een 
bericht aan de jongens 
van 228 dat er een POW* 

op te pikken valt. 

hgaaA!

U-47
 Jennison   
 Balsa 
9. Jagen in een troep
ISBN: 978-94-6373-180-9
10. Hitlers piraten
ISBN: 978-94-6373-181-6
Softcover 
48 blz. 
€ 9,95© 2020 Editions Dupuis



U-47
Collector Pack 2

Bevat deel 4-5-6-7
 Jennison   

 Balsa-Caniaux
978-94-6373-604-6

4 x softcover 
4 x 48 blz. 
€ 39,95

VERWACHT
DECEMBER 2020

©
 2020 DupuisTWEEDE CYCLUS

SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

INHOUD

Oorlogsstrip  u - 4 7  C o l l e c t o r  P a ck
REEDS
VERSCHENEN

©
 2020 Dupuis EERSTE CYCLUS

SOFTCOVER
COLLECTOR PACK

INHOUD

U-47
Collector Pack 1
Bevat deel 1-2-3-4
 Jennison   
 Balsa-Caniaux
978-94-6373-412-7
4 x softcover 
4 x 48 blz. 
€ 39,95

Oorlogsstrip  u - 4 7  C o l l e c t o r  P a ck
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Het begint als elke
andere nacHtmerrie.

Ik loop over een lange
kronkelweg door een

spookversie van gotHam.

Ik heb al vaker over
die weg gedroomd.

Ik weet waar hij
NAARTOE leIdt.

maar tocH blijf ik
elke keer lopen.

elke keer denk
ik: deze keer is
het ANDERS.

deze keer
iS dat zo.

Normaal zou de mist nu op-
trekken en ik zou een grijNzend
monster zien dat me levend opeet.

maar deze keer IS er geen gelacH.
deze keer IS er geen hongerige

mond met te veel tanden.

Ik zie alleen
vleermuIzen.

Ze zien eruIt als vleermuIzen,
maar het lijken wel AASGIEREN.

en ineens weet ik
het zeker: er gaat

iemand DOOD!

Ik weet waar ze me
naartoe brengen.

Het eInd van de straat, waar
de mist optrekt en waar zoals

altijd ook HIJ weer is.

deze keer is
het anders.

deze keer is
het monster

anders…

- DE BESTE COMPLETE VERHALEN -

Dr. Harleen Quinzel heeft een oplossing gevonden voor de waanzin die Gotham teistert. Ze 
moet haar revolutionaire theorie alleen nog bewijzen en daarvoor moet ze zich begeven tussen 
de gestoorde en gevaarlijke patiënten van Arkham Asylum. Maar hoe meer tijd ze met hen 
doorbrengt, hoe meer ze wordt aangetrokken tot één patiënt in het bijzonder. En zo verliest de 
jonge Harleen langzaam maar zeker haar greep op de werkelijkheid.

Het resultaat is een tragisch verhaal over hoop en liefde. Wees 
getuige van het ontstaan van de roemruchte Harley Quinn!

Harleen 
 &  Sejic (Ravine)
ISBN 1/3.: 978-94-6373-583-4
ISBN 2/3.: 978-94-6373-584-1
Softcover 
64 blz. 
€ 9,95

PREMIUM PACK
Deel 1 + 2 + Totem + Art-Print 
ISBN: 978-94-6373-582-7
€ 24,95

VERWACHT
NOVEMBER 2020

COMPLEET VERHAAL IN
3 DELEN

46 47 

DE BESTE COMPLETE VERHALEN HARLEEN
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DE BESTE COMPLETE VERHALEN

en het wordt stil.

Ja, deze droom
is anders.

voor het eerst is zijN
gezicHt niet afgrijselijk.

Hij lacHt. Ik maak de groot-
ste fout van mijN leven…

er was een tijd dat ik mijN
lacH moest inHouden als ik
terugdacHt aan deze droom.

Het hele tafereel leek ZO weggelopen uIt
een slecHte boeketreeks over een dood-

gewoon meIsJe valt voor een kNappe, lange
en gevaarlijke man… een BEEST dat ze met

haar zacHte aanraking kan temmen.

In die verHalen hervindt het
beest zijN menselijkheId…

…en wordt verliefd
op het meIsJe.

In mijN verHaal is
dat helaas anders.

Nee, in MIJN verHaal liep
het tocH ecHt allemaal

HEEL anders.

…en lacH TERUG.

gaat…

gaat
het?

JIJ…

waarom
bleef je?

Niet
meer.

Ik ben je
DOKTER.

en ik
HELP je.

Je had
moeten

vlucHten.

HARLEEN

Ik ren naar
ze toe…

de man op
de grond…

…de vleermuIzen…

…het monster.

als een groep kraaien
een ‘moord’ heet, dan mag
een groep vleermuIzen een

feestmaal heten.

Ja, FEESTMAAL.

Ze hebben honger,
maar ze vallen niet aan.
Ze KRIJSEN. Ze LACHEN.

en ze JUiCHEN. 

want ze willen
dat HIJ het doet.

er moet bloed
vloeien. er moet een
dode vallen voordat
het feest kan beginNen.

Ik voel me schul-
dig. verantwoor-

delijk, zelfs.

Hij is wel
MIJN patiënt.

Hij vertrekt.
de vleermuI-

zen ook.

LAAT HEM
MET RUST!

WEL!
Ik…

…ik kan
het WEL!

JE KUNT
NiETS…

…vOOR
HEm

DOEN.

DAN IS
HET NU AAN
JOU, DOC-

TOR!
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Het is Jack tegen Joker! De identiteitscrisis 
van Jack Napier bereikt zijn hoogtepunt en 
brengt zijn grootse plannen voor Gotham in 
gevaar... maar hij heeft geen keuze als hij de 
gestoorde Neo Joker wil tegenhouden. Hij en 
Batman, twee gezworen vijanden, moeten hun 
krachten bundelen, anders gaan hun vrienden 
en bondgenoten strijdend ten onder. De rollen 
zijn omgedraaid... wie wordt straks onthaald 
als de held van Gotham?

Batman: White Knight
 &  Murphy

ISBN 3/3. 978-94-6373-616-9
Softcover 

80 blz. 
€ 9,95

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

BATMAN WHITE KNIGHT

REEDS
VERSCHENEN

VERWACHT
DECEMBER 2020
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ha ha ha!

Ik heb
 hem altijd al

van binnen willen
zien! lekker don-
ker. PAST goed

bij je.

kan wat
luchtver-
frisser ge-

bruIken.

sandel-
hout?

Ik wil
met NAPIER

praten!

sorry… maar deze keer ben
je beter af met MIJ aan het roer.

Geloof mij maar.

Ben je
GEK?

relax,
Bats. We staan

zowaar een keer
aan dezelfde

kant.

Want jij
wilt Gotham

redden…

…en ik
wil COSPLAY

JOKERETTE leren hoe
ze al haar tanden

doorslikt.

Wat
zeg je er-

van? uurtje
VREDE?

doe maar
alsof ik een

van je robins
ben!

BatGirl
hier… ik heb

CONTACT!



VERWACHT
DECEMBER 2020

Dit is de verbluffende
 afsluiting van de baanbrekende 
miniserie van het veelgeprezen 

team van schrijver Brian Azzarello 
en tekenaar Lee Bermejo! Batmans 

meest verbijsterende zaak 
brengt hem oog in oog met
 zijn ergste nachtmerrie!

Batman: Damned
 Azzarello  Bermejo

ISBN 3/3. 978-94-6373-617-6
Softcover  

 56 blz 
€ 9,95

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
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Uiteindelijk
is magie vooral
MISPERCEPTIE.

een
SCHIM
van u-
zelf.

Bedoelt
ze JOU
soms?

toe…

Ga zit-
ten.

Hrm…

DE BESTE COMPLETE VERHALEN BATMAN DAMNED



KRRRRK?

threepio, 
waar heb 

je het 
over?

...maar nu hebben we te 
maken met een moreel 
dilemma en ik mis de 
competentie om dat 

op te lossen.

we zijn heel dicht 
SMLIFESTORY2019006016scol 

v2.tif bij het voltooien van onze 
oorspronkelijke missie van het 

opblazen van de planeet...

veel te veel,
helaas!

threepio? 
wat is er aan 

de hand?

hoort u 
me?

meester luke!
“...het is tijd om te 

vragen wat anderen 
ervan vinden!”

“...en als klap 
op de vuurpijl 
hebben we de 
kans om lord 
vader zelf te 

doden!”

maar kapitein solo 
heeft ons zojuist 
laten weten dat 
hij onze kant op 
komt met meer 
keizersgezinden 

om op te blazen...

o nee...

de planeet blijkt 
bewoond te zijn--

we kunnen hem niet 
opblazen zonder een 
bewuste beschaving 
van steenmensen uit 

te roeien!

Sergia.Sergia.

Star Wars
3/3.Rebellen en Rovers 

    Greg Pak
    Phil Noto

978-94-6373-597-1
Softcover 

64 blz.
€ 9,95

STAR WARS Rebellen & Rovers

In het allerlaatste deel van de 
doorlopende Star Wars reeks 
worden prangende vragen 
beantwoord.

Wie is Dar Champion eigenlijk? En in 
welke mate kan Leia hem vertrouwen als 
het gaat om het leven van Han Solo op de 
gouden sterrencruiser van Boss Carpo? Zal 
Luke een lesje leren als Warba eindelijk 
haar ware aard onthult? Het leven van 
duizenden rebellen hangt af van de uitkomst van 
de vraagstukken waar onze helden mee worstelen...

VERWACHT
NOVEMBER 2020

LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN
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LAATSTE DEEL
SERIE COMPLEET!

REEDS
VERSCHENEN

Nu bijna zestig jaar geleden werd deze 
stripgeschiedenis geschreven. Maar wat zou 
er zijn gebeurd als in die tijd ook voor Peter 
Parker zestig jaar waren verstreken? Wat als 
Spider-Man gewoon ouder was geworden? 
Waren zijn avonturen hetzelfde gebleven zoals 
iedereen ze kent? Of zou zijn wereld er heel 
anders uit hebben gezien? Dat is de vraag die 
wordt gesteld in deze epische miniserie.

Spider-Man: Life Story
    Zdarsky
    Bagley

ISBN deel 3/3. 978-94-6373-615-2
Softcover 

72 blz.
€ 9,95

SPIDER-MAN LIFE STORY
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…ander-
mans dromen

zijn maar
SAAI.

Mevrouw
Watson, we

moeten
gaan.

En je mag
me er alles over

vertellen als je weer
heelhuids terug

bent, okè?

Ik wist dat
ze dat zou

zeggen.

Niet vergeten, hè,
pa? Als je het onderdeel
hebt geïnstalleerd, duurt

het nog MINSTEN
vijf minuten
voordat…

Kon ik
maar met

je MEE-
gAAn.

En ik wist dat ZIJ
dat zouden zeggen.

Hoe ouder je wordt, hoe voor-
spelbaarder alles wordt.

Weet
ik, maar ik

heb je hier no-
dig. Je moet je
moeder en je

broer be-
schermen.

Miles en
ik zijn TERUG
voordat je

het weet.

Want waar
helden te-

gen helden
vechten,

daar…

Claire is
veel meer

een held dan
ik vroeger.

Doortastend
en zonder

twijfel, zon-
der gedoe.

Ze is gevormd door de
superheldenburgeroorlog

waarbij BEIDE partijen verloren.

DE BESTE COMPLETE VERHALEN



Avengers
  Hickman   Caselli 

Deel 3/6.
978-94-6373-613-8 

Deel 4/6.
978-94-6373-614-5

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

VERWACHT
DECEMBER 2020

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN

De beste helden ter wereld, samen in een onverslaanbaar team! De 
Avengers pakken het groots aan en breiden hun invloedssfeer uit tot ver 
voorbij de grenzen van ons zonnestelsel. Wie geven er gehoor aan de 
oproep van Captain America? Het antwoord zal je verbazen!

Hun eerste missie brengt ze naar Mars, waar de geheimen van de 
Garden leiden naar het Savage Land op aarde. En wanneer de Shi'ar 
het onderspit delven op een dode maan, moeten de Avengers het 
opnemen tegen een buitenaardse invasiemacht. Welke geheimen kent 
de oorsprong van het heelal en wat betekent het voor onze wereld?

PREMIUM PACK
1 + 2 + Poster
ISBN: 978-94-6373-612-1
€ 24,95

AVENGERS JOURNEY TO INFINITY
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we waren

AVENGeRS.
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Avengers
    Jonathan Hickman

    Steve Epting 
Deel 1/6.

ISBN:. 978-94-6373-593-3 
Deel 2/6.

ISBN:. 978-94-6373-594-0 
Softcover 

64 blz.
€ 9,95

PREMIUM PACK
1 + 2 + Totem + Art-Print 

ISBN: 978-94-6373-592-6
€ 24,95

VERWACHT
NOVEMBER 2020

NIEUW VERHAAL
IN 6 DELEN

Ons heelal ligt op ramkoers met een ander heelal en het ondenkbare gebeurt: de geheime 
Illuminati komen samen! Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Black Bolt, Mister Fantastic, 
Sub-Mariner en Captain America nemen het op tegen een oneindig aantal parallelle werelden, 
maar hun samenwerking wordt bemoeilijkt door leugens, verraad en oude wonden.

Het is de grootste uitdaging waarvoor 
ze ooit hebben gestaan en als ze die 
willen overleven, dan moeten ze het 
machtigste wapen dat ze kennen in 
stelling brengen. En wanneer duidelijk 

wordt dat alles is begonnen 
met de planeet aarde en 

 dat het einde 
van de wereld 

misschien wel 
 het heelal kan 

 redden, dan moeten 
 de helden zich af-

vragen hoe ver ze nu 
eigenlijk willen gaan...©
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Concentreer
je op de stenen.

Laat ze één
worden.

De
geest-
steen.

De
realiteit-
steen.

Ze WIL-
LEN samen

zijn.

als De
Infinity

Gauntlet.

De
kracht-
steen.

De
ruimte-
steen.

De
tijd-

steen.

De
ziel-

steen.

De stenen trek-
ken elkaar

AAN.
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MARVEL ACTION
Spider-Man

    Dawson      Tinto 
Venom

978-94-6373-595-7 
Softcover 

72 blz.
€ 9,95

VERWACHT
NOVEMBER 2020

Venom maakt zijn Marvel Action debuut!

En ineens duikt daar nóg een nieuwe Spider op! Maar deze is groot, 
gemeen en hij laat een spoor van vernieling achter in de stad! 
Ghost-Spider kruist als eerste zijn pad, maar is hij nu een schurk... of 
stiekem toch een held? De spannende avonturen van Peter Parker, 
Gwen Stacy en Miles Morales gaan in volle vaart verder!

MARVEL ACTION
Spider-Man

    Dawson      Tinto 
Venom

978-94-6373-595-7 
Softcover 

72 blz.
€ 9,95

Venom maakt zijn Marvel Action debuut!

En ineens duikt daar nóg een nieuwe Spider op! Maar deze is groot, 
gemeen en hij laat een spoor van vernieling achter in de stad! 
Ghost-Spider kruist als eerste zijn pad, maar is hij nu een schurk... of 
stiekem toch een held? De spannende avonturen van Peter Parker, 
Gwen Stacy en Miles Morales gaan in volle vaart verder!
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We komen er
zo achter hoe

onverwoestbaar
ik ben…

NEE!
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VERWACHT
NOVEMBER 2020

INHOUD

MARVEL ACTION
Spider-Man

Collector Pack
    Dawson
    Tinto 

978-94-6373-596-4 
3 x Softcover 

3 x 72 blz.
€ 29,953 COMPLETE

VERHALEN
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MARVEL 
M U S T 
HAVES!

MARVEL COLLECTOR PACKS
COMPLEET VERHAAL IN EEN FRAAIE SLEEVE.

64 

DE BESTE COMPLETE VERHALEN MARVEL ACTION SPIDER-MAN


