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VERWACHT
JANUARI 2022

Een barst splijt de lucht boven Gotham City. Deze kloof zuigt de Dark Knight naar een bizarre en onbekende 
wereld, zonder herinnering aan wie hij is of waar hij vandaan kwam. Batman is naar Fortnite geslingerd! 
Terwijl onze held vecht om zijn verleden te herinneren en te ontsnappen aan een eindeloze lus van chaos en 
strijd, komt hij oog in oog te staan   met Renegade Raider, Fishstick, Bandolier en andere schurken. Hij zal de 
schokkende waarheid moeten ontdekken over het eiland, wat er achter de Loop ligt en hoe alles is verbonden 
met het mysterieuze nulpunt. De held neemt het op tegen Fortnite-kampioenen in een wanhopige poging om 
niet alleen zichzelf, maar ook andere bekende gezichten van het DC-universum te redden...

Batman / Fortnite Nulpunt 
 Christos Gage
 Christian Duce
ISBN 1/2: 9789463739221

ISBN 2/2: 9789463739238

Softcover 
64 blz. 
€ 9,95
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ik werk 
alleen!
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VERWACHT
FEBRUARI 2022

The Joker is dood, Bruce Wayne zit achter de tralies... en Gotham 
City raapt zichzelf bij elkaar zonder Batman. Terwijl Harley 
Quinn worstelt om zich aan te passen aan haar nieuwe leven 
als moeder van Jack Napiers tweeling, grijpt een meesterbrein 
genaamd de Producer het moment aan om een   groep schurken 
samen te stellen. Wanneer een gruwelijke plaats delict een 
verband suggereert met The Joker, wendt FBI-agent Hector 
Quimby zich tot Harley die als enige persoon de zaak zou 
kunnen oplossen. Met wat hulp van Bruce stemt Harley 
ermee in om het onderzoek te starten, maar om haar 
kinderen en haar stad te beschermen moet Harley 
flirten met waanzin en haar eigen verleden onder 
ogen zien. 

Batman White Knight special 

Harley Quinn
 Katana Collins
 Sean Murphy
ISBN 1/2: 9789463739559

ISBN 2/2: 9789463739566

Softcover 
64 blz.
€ 9,95

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

BATMAN WHITE KNIGHT PRESENTS HARLEY QUINN
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we 
verloren.

we verloren 
onze helden.

we verloren 
onze hele

wereld.

we verloren zo-
veel, dat we dach-
ten niets meer te 
kunnen verliezen.

we hadden 
het mis.
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NIEUWE REEKS
IN 3 DELENWat gebeurt er met de beste helden van de wereld, als de 

wereld vergaat? Als de dood zich over de planeet verspreidt, 
wie zal er dan leven en wie zal veranderen in dit apocalyptische 
verhaal van heldhaftigheid, opoffering en vernietiging?

  

DCeased
 Tom Taylor
 Hairshine / Gaudiano
ISBN 1/2: 9789463739665

ISBN 2/2: 9789463739672

Softcover 
72 blz.
€ 9,95

DCEASED



Kingdom Come Collector Pack A 
Mark Waid Alex Ross
ISBN: 9789463739689 

4 x Softcover - 4 x 72 blz. - € 39,95 

Kingdom Come Collector Pack B 
Mark Waid Alex Ross
ISBN: 9789463739689 

4 x Softcover - 4 x 72 blz. - € 39,95 

VERWACHT
MAART 2022
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KINGDOM COME COLLECTOR PACK



Doomsday Clock
Compleet

Collector Pack 
Geoff Johns
Gary Frank

ISBN: 9789463733441 

6 x Softcover
6 x 72 blz. 

€ 59,95 

NIETS EINDIGT OOIT ECHT

De almachtige Dr. Manhattan van de 
Watchmen heeft de wereld verlaten. Zijn 
voormalige teamgenoot Ozymandias volgt 
hem samen met een nieuwe Rorschach naar 
een andere wereld... waar superhelden als 
Batman en Superman de dienst uitmaken. 
Wat wil Dr. Manhattan daar? Ozymandias 
zoekt naar een antwoord op zijn vragen, 
maar intussen tikt de klok door...

COMPLEET VERHAAL
IN 6 DELEN
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DOOMSDAY CLOCK
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DC COLLECTOR PACKS
COMPLETE VERHALEN IN EEN 

FRAAIE SLEEVE

verwacht



Terug naar zwart! Iedereen weet dat 
het beruchte levende kostuum dat 
Spider-Man per ongeluk meenam 
uit de Secret Wars op een dag de 
kwaadaardige Venom zou worden. 
Maar wat gebeurde er voordat Peter 
Parker het sinistere symbiotische 
geheim van het pak ontdekte? 

Symbiote Spider-Man
   Peter David
  Greg Land
ISBN 1: 9789463739245

ISBN 2: 9789463739252

Softcover
64 blz 
€ 9,95

VERWACHT
JANUARI 2022

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

SYMBIOTE  SPIDER-MAN



©
 2

02
2 

M
AR

VE
L

komop, 
sta op! op je voeten! 

Ik je niet op je 
gezicht slaan als je 

op de grond ligt.

oh, 
mooi.

jij gaat terug 
naar de gevangenis, 

mysterio. En jouw cell 
ligt zo diep dat je er een 

grafsteen bij krijgt.

nee, 
mooi niet.

ik ga echt 
niet terug naar 
de gevangenis.

oh, shit.

jij denkt 
dat ik klaar

met jou ben?

ik begin net 
op te warm...

DE BESTE COMPLETE VERHALEN



De Avengers en de X-Men worden geconfronteerd met een 
gemeenschappelijke vijand die hun grootste bedreiging 
wordt: Wanda Maximoff! De Scarlet Witch draait door en 
het lot van de hele wereld ligt in haar handen. Zal Magneto 
zijn dochter helpen of haar krachten in zijn eigen voordeel 
gebruiken? 

VERWACHT
FEBRUARI 2022

House of M
   Bendis
  Coipel

ISBN 1/3. 9789463739412
ISBN 2/3. 9789463739429

Softcover
64 blz  - € 9,95

NIEUWE REEKS
IN 3 DELEN

VRAAG je VRAAG je 

winkelier naar de winkelier naar de 

alternatieve covers!alternatieve covers!

VRAAG je VRAAG je 

winkelier naar de winkelier naar de 

alternatieve covers!alternatieve covers!

HOUSE OF M
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agent 
drew!

wat is er 
toch mis met 
je, james?

we schrokken ons 
kapot, schatje.

we zitten 
in jouw team, 
als er iets is...

S.H.i.e.l.d 
commando, agent 

darkholme van de rode 
garde hier. we hebben 

hem.

okay.

echt, james, 
doe gewoon wat 
agent drew zegt. 

okay?

hij is door-
geslagen.

zonde.

james, we 
nemen je mee terug 

naar het commando. hou 
je een beetje in als we in 

de buurt van burgers 
komen.

zorg dat ze 
niks te mekkeren  

hebben.

laten we hier ge-
woon weglopen.

hoe 
heb je me ge-

vonden?

je weet 
dat je een tracker 

hebt?

jee, de 
stoppen zijn 

echt doorge-
slagen.

zou 
het?
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 INHOUD

‘De wereld is veranderd terwijl je sliep.’ Met die 
woorden kondigt professor Charles Xavier de nieuwe 
mutantennatie Krakoa aan. Het is een veilige haven 
voor alle Homo superior, met eigen regels en een 
eigen taal. In ruil voor internationale erkenning biedt 
Xavier de mensheid grote medische vooruitgang. 
Maar de tijd voor vreedzaam samenleven 
is voorbij. De oude droom  
is niet meer... het is tijd voor een 
nieuwe.

House of X Compleet
Collector Pack
COMPLEET 
Hickmann
Laraz & R. B. Silva
ISBN: 9789463732024 

5 x Softcover
5 x 64 blz. 
€ 49,95

COMPLEET VERHAAL
IN 5 DELEN

HOUSE OF X / POWERS OF X



 INHOUD

GROOT, GROTER… ONEINDIG!

Thanos is weer terug! De legers van de dwaze Titaan slaan de 
eerste slag in een intergalactische oorlog die niet alleen op aarde, 
maar ook in de ruimte wordt uitgevochten… met de Avengers 
tussen twee vuren. En terwijl de creatiebommen op aarde actief 
worden, doen de Builders hun intrede. Kunnen de Avengers de 
wereld redden of worden de plannen van Thanos werkelijkheid?

Infinity
Collector Pack 1 

Hickmann
Spencer, Deodato, Yu 
Caselli, Chung, Weaver

ISBN: 9789463739658 

4 x Softcover
2 x 72 blz. & 2 x 64 blz. 

€ 39,95
VERWACHT
MAART 2022

MET DEEL 1 

UITVOUWPOSTER!

INFINITY - COLLECTOR PACK 1
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Captain America wordt aan boord van de S.H.I.E.L.D. 
Heli-carrier ontboden om het lichaam van zijn 
meest gevreesde tegenstander te identificeren: 
de Red Skull!  Maar degene die de Skull heeft 
neergeschoten, heeft ook zijn laatste project 
gestolen: een onvoltooide Kosmische Kubus met 
de potentiële kracht om de werkelijkheid zelf te 
veranderen. Om het dreigende gevaar nog groter te 
maken, heeft een groep aanhangers van de Skull al een plan 
in gang gezet om bommen te laten ontploffen in het hart 
van Parijs, Londen en Manhattan, met onnoemelijke 
dood en vernietiging tot gevolg....

Captain America
De Winter Soldier Saga
   Ed Brubaker
  Steve Epting
ISBN 1/4: 9789463739634

ISBN 2/4:: 9789463739641

Softcover
72 blz 
€ 9,95

VERWACHT
MAART 2022

NIEUWE REEKS
IN 4 DELEN

CAPTAIN AMERICA DE WINTER SOLDIER SAGA
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