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CATALOGUS

HOUSE
OF X /AVENGERS
POWERS OF X
-ULTIMATEMutanten zijn de toekomst
en die toekomst begint nu!
In HOUSE OF X en POWERS
OF X draait alles om de
geheimen uit het verleden,
het heden, de toekomst
en de verre toekomst van
de mutanten. Het begint
allemaal wanneer Charles
Xavier
zijn
masterplan
onthult dat mutanten uit de
schaduw van de mens moet
halen en weer voor het
voetlicht brengt...

House of X /
Powers of X
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 Jonathan Hickman
 Larraz & Silva
COMPLEET IN 4 DELEN
Softcover
72 blz per deel
€ 9,95 per deel

SECRET WARS

Het Marvel universum
bestaat niet meer! Door de
interdimensionale incursies
zijn
alle
alternatieve
werelden één voor één
vergaan. Het enige wat nog
over is in de uitgestrekte
leegte van de kosmos is een
enkele planeet die bestaat
uit de bijeengeraapte resten
van honderden verwoeste
dimensies...

Secret Wars
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 Jonathan Hickman
 Esad Ribic
COMPLEET IN 4 DELEN
Softcover
2 x 72 blz en 2 x 64 blz.
€ 9,95
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AVENGERS -JOURNEY TO INFINITY-

De geheime Illuminati komen weer 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 er niet gemakkelijker op gemaakt door
leugens, verraad en oude wonden. Ze moeten het heelal redden, maar waar ligt de grens? En
hoe ver willen ze gaan?
de Quinjet, heeft
net de omgeving
gescand, cap...

Avengers
Journey to Infinity
 Hickman
 Epting, Opeña, Weaver
COMPLEET IN 6 DELEN
Softcover
72 blz per deel
€ 9,95

in een straal
van een kilometer
is er niets meer.
dus als
we hem...

nee,
kijk hem
dan.
het
is een
kind.

INFINITY

werelden
sterven.

INFINITY
 Hickman
 Cheung, Opeña &
Weaver
COMPLEET IN 8 DELEN
Softcover
72 blz per deel
€ 9,95
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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 verre ruimte wordt
uitgevochten... met onze helden tussen twee vuren! De geheimen van Thanos worden
onthuld, de stad Attilan van de Inhumans valt en de Illuminati bevinden zich aan de
frontlinie. En terwijl de creatiebommen op aarde actief worden, doen de Builders hun
intrede. Kunnen de Avengers de wereld redden of worden de gestoorde plannen van
Thanos dan toch werkelijkheid?
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MARVEL CLASSICS INTEGRAAL -AVENGERS KORVAC SAGA-

Completeer je Marvel-verzameling met deze ultieme gebonden editie van de Avengers Korvac
Saga. Menig Marvel-fan is zijn verzameling begonnen met de eerste Juniorpress comics.
De integrale edities bevatten: nooit eerder uitgegeven comics, extra verhaalpagina's, een
epiloog, alle oorspronkelijke covers en nog veel meer fraaie extra's! Tevens zijn alle verhalen
opnieuw vertaald en geletterd.
Een gestoorde halfgod ziet het als zijn taak het heelal te verbeteren en te perfectioneren.
Dat is te veel macht voor één man en alleen de Avengers en de Guardians of the Galaxy
kunnen hem nog tegenhouden! Daarnaast moeten de Avengers het ook nog opnemen tegen
buitenaardse wezens, Atlantiërs en robots! Met gastrollen voor Captain Marvel, Ms. Marvel,
Doctor Strange en vele anderen!

Avengers
Korvac Saga
 Jim Shooter
 George Pérez
COMPLEET IN 2 DELEN
Hardcover
140 blz per deel
€ 29,95

-ULTIMATE- AVENGERS

Ultimate Avengers
 Mark Millar
 Brian Hitch
COMPLEET IN 5 DELEN
Softcover
72 blz per deel
€ 9,95 per deel

Wat jij
wilt, Natasha.
ik heb het aangeboden.
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Het is begin eenentwintigste eeuw. De wereld is ingrijpend aan het veranderen. Misdaad wordt
supermisdaad en terrorisme wordt superterrorisme. S.H.I.E.L.D.-directeur Nick Fury ronselt een
handvol nieuwe superhelden die de wereld moeten beschermen tegen deze nieuwe gevaren.
Maar is de wereld wel klaar voor de Ultimate Avengers?
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MARVEL ACTION -AVENGERS-

De machtigste helden op aarde nemen
het op tegen nieuwe vijanden, maar Thor, Captain
Marvel en Doctor Strange zijn verdwenen! Kunnen de
Avengers hun vrienden vinden voor het te laat is?

Marvel Action Avengers
 Matthew K. Manning
 Jon Sommariva, Marcio Fiorito
COMPLEET VERHAAL PER DEEL
Softcover
72 blz per deel
€ 9,95

Dan moet je
eens ZONDER
schild tegen die
Fear Eaters
vechten.

MARVEL ACTION -SPIDER-MANPeter, Miles en Gwen bundelen hun
krachten. Niets kan ze tegenhouden in
deze avonturen voor alle leeftijden!

Marvel Action
Spider-Man
 Dawson & Burnham
 Ossio, Jones & Tinto
COMPLEET VERHAAL PER DEEL
Softcover
72 blz. per deel
€ 9,95
irritante
pubers zijn
niet te vertrouwen!

Hé, we
staan aan
JOUW
kant!
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SPIDER-MAN -MARVEL KNIGHTS-

Een mysterieuze schurk heeft de geheime identiteit
van de muurkruiper ontdekt... en nu verandert hij
het leven van Peter Parker stukje bij beetje in een
nachtmerrie. Zijn vrouw Mary Jane, zijn tante May;
niemand is nog veilig. Hoe ver gaat Spider-Man om
zijn naasten te beschermen? Bij wie klopt hij aan
voor hulp? En welke vijanden kruisen zijn pad tijdens
deze race tegen de klok?

Gewoon, iedereen die je vroeger
kende ligt nu waarschijnlijk al
op het kerkhof.
Als iedereen
weet wie JiJ bent,
lopen er niet ineens
vriendinnetjes
van VROEGER
gevaar.

Spider- Man MARVEL KNIGHTS
 Mark Millar
 Terry Dodson, & Frank Cho
COMPLEET IN 6 DELEN
Softcover, 48 blz. per deel.
€ 9,95

Wil je hem
beledigen of
heb je soms een
bord voor je
kop?

SPIDER-MAN -LIFE-STORY-

In 1962 werd de vijftienjarige Peter Parker
gebeten door een radioactieve spin. Die
beet gaf hem de evenredige kracht, snelheid
en lenigheid van een spin, vingers en tenen die
zich aan elk oppervlak konden hechten en een
uniek gevoel voor gevaar dat hij doopte tot zijn
‘spinneninstinct’. Na de tragische dood van zijn oom
Ben begreep Peter dat bijzondere krachten gepaard
gaan met een bijzondere verantwoordelijkheid. Sinds
die dag bestrijdt hij de misdaad als Spider-Man.

Spider- Man Life-Story
 Chip Zdarsky
 Mark Bagley
COMPLEET IN 3 DELEN
Softcover
72 blz. per deel.
€ 9,95

De
dief
vlucht
en…
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Maar wat zou er gebeurd zijn 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?

Peter…

SPIDER-MAN
/ /DEADPOOL
SPIDER-MAN
DEADPOOL
-ULTIMATE- AVENGERS
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Het webhoofd en de
humor-huurling bundelen
hun krachten in hun
eerste gezamenlijke serie
ooit! Dat betekent actie,
avontuur en slechts een
heel klein beetje
(b)romantiek in dit
epische epos met in de
hoofdrollen 's werelds
beste superheld en de
ster van de beste serie
aller tijden! Ja, dat is
pas een dynamisch duo!

Spider-Man / Deadpool
 Joe Kelly
 Ed McGuinness
2 VERHALEN IN 4 DELEN
Softcover
72 blz.
€ 9,95

DEADPOOL -KILLS THE MARVEL UNIVERSE (AGAIN)Deadpool Kills the Marvel
universe
Stel dat alles wat je grappig
vond aan Deadpool eigenlijk
alleen maar gestoord was?
Stel dat hij besloot alles en
iedereen binnen het Marveluniversum te vermoorden? Zou
je dat GRAPPIG vinden? De
bijdehante huurmoordenaar
rijgt iedere Marvel-held
aan zijn zwaarden in een
weergaloze horrorstrip!
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Deadpool Kills the Marvel
universe AGAIN
Schrijver Cullen Bunn en
tekenaar Dalibor Talajic hebben
de handen weer ineen geslagen
voor NOG een verhaal over
Deadpool die al je favorieten
uitschakelt op allerlei
afschuwelijke manieren! Het
zal hem meer pijn doen dan
jou... en jij zult ervan smullen!
OMDAT
JULLIE DE
SLECHTERIKEN
ZIJN.

DEADPOOL!

H-HOE
KON JE...

MAAR
DAT IS
VOORBIJ.
IK SCHAKEL
JE UIT.

...JIJ WAS
HET DE HELE
TIJD...
...JIJ WAS
ONS ALLEMAAL
AAN HET UITMOORDEN...

Deadpool
 Cullen Bunn
 Dalibor Talajic
2 VERHALEN IN 4 DELEN
Softcover
48 blz. per deel.
€ 9,95

{ ZUCHT }

JA.
DAT IS EEN
GOED IDEE,
TELEPAATNINJA.
DOE DAT
MAAR.
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DEADPOOL -KILLS THE MARVEL UNIVERSE (AGAIN)Night of the living Deadpool
Deadpool ontwaakt uit een
vreetcoma en ontdekt dan dat
New York City is overspoeld
met half-sentimentele
zombies! Hoewel ze de
levenden niet willen opvreten,
staan ze ook niet te springen
om te verhongeren!
Return of the living Deadpool
Deadpool vond een ‘oplossing’
voor het zombieprobleem:
elke zombie die een stuk
van Deadpool opat...
veranderde in nóg een
Deadpool. Eind goed al goed?
Nee, natuurlijk niet!

Deadpool
 Cullen Bunn
 Rosanas & Virella
2 VERHALEN IN 4 DELEN
Softcover
48 blz. per deel.
€ 9,95
UGH!

DE
MEDIA OOK
MET HUN SENSATIEVERHALEN. IK KRIJG
ER EEN NARE
SMAAK VAN.
MAAR DAT
KUNNEN OOK DE
CHIMICHANGA’S
ZIJN.
TOCH…
ALS IK NIET
BETER WIST, ZOU
IK ZEGGEN DAT DE
WERELD ME ERGENS
VOOR WILDE WAARSCHUWEN.
MAAR IK
WEET WEL
BETER!

DIE KRANT
IS NOG NIET
ZO OUD.
‘DODEN
STAAN OP’?

X-WOMEN

Claremont
& Manara
Storm, Rogue, Psylocke, Marvel
Girl en Shadowcat genieten van
hun welverdiende rust op een
zonovergoten eiland, maar dan
ken je de X-Men nog niet! Het
uitje verandert al snel in een
avontuur dat ze brengt naar
Madripoor, een schurkenstaat
waar een onbekende vijand
uit is op een oorlog tussen
twee grootmachten
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X-Women
 Chris Claremont
 Milo Manara
COMPLEET VERHAAL
Hardcover
72 blz
€ 19,95

Inclusief uitgebreid
MARVEL coverdossier van

MILO MANARA!

THOR -VOOR ASGARD-

Thor

Bereid je voor op een meeslepend en episch avontuur met in
de hoofdrol de dondergod Thor zoals je hem nog nooit eerder
hebt gezien! Kan Thor op tijd zijn vijanden verslaan, of is dit het
begin van het einde en zal Ragnarok straks worden ingeluid?
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 Robert Rodi
 Simone Bianchi
COMPLEET IN 2 DELEN
Softcover
72 blz. per deel.
€ 9,95

BLACK WIDOW -ITSY BITSY SPIDER-

BLACK WIDOW

Natasha Romanova heeft altijd al een avontuurlijk leven geleid. Ze begon als Sovjet-spion in de
Koude Oorlog en liep daarna over naar het westen, waar ze zich opwerkte als superheld en
lid werd van de
Avengers. Maar Black Widow heeft concurrentie...

Black Widow
 Devin Grayson
 J.G. Jones
COMPLEET VERHAAL
Softcover
80 blz
€ 9,95
© 2021 MARVEL
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WOLVERINE
-OLD MAN LOGAN-ULTIMATE- AVENGERS
Wolverine, Old Man Logan

Mark Millar en Steve
McNiven, de makers van
de mega-hit 'Civil War',
vertellen één van de meest
opzienbarende verhalen in de
geschiedenis van Wolverine.
WOLVERINE’S GROOTSTE
AVONTUUR BEGINT HIER!
Niemand weet hoe de helden
ten onder zijn gegaan. We
weten alleen dat ze zijn
verdwenen. Het kwaad heeft
gewonnen en de bad guys
maken nu de dienst uit. Het
is een raadsel wat er met
Wolverine is gebeurd. Al
vijftig jaar heeft niemand
meer van hem gehoord. In
zijn plaats staat een oude
man genaamd Logan... een
man die voor de belangrijkste
beslissing in zijn leven staat.

Wolverine
Old Man Logan

ik
doe… nooit
meer… iemand
kwaad…
Doe met me
wat je wilt, ga je
gang, maar ik sla
NiET terug.

 Mark Millar
 Steve McNiven
COMPLEET VERHAAL
IN 4 DELEN
Softcover
56-64 blz. per deel.
€ 9,95

WOLVERINE -ORIGIN / DEATH OF WOLVERINEWolverine Origin
Voordat Wolverine lid werd
van de X-men en voordat
hij een proefkonijn was van
Weapon X... was hij een kind.
Dit is het verhaal over hoe
een kleine jongen de man
werd die de wereld later zou
kennen als... Logan.

Wolverine Origin/
Death of Wolverine
 Jenkins, Soule
 Kubert, McNiven
2 VERHALEN IN 4 DELEN
Softcover
72-80 blz. per deel.
€ 9,95
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Death of Wolverine
Aan alles komt ooit een eind,
en voor Logan is dat einde nu
in zicht. Zijn genezingsgave
heeft hem in de steek gelaten.
Vindt Logan antwoord op zijn
vragen voordat zijn lichaam
het begeeft?

MARVELS

Winnaar
2 Eisner Awards &
3 Harvey Awards

MARVELS
 Kurt Busiek
 Alex Ross
COMPLEET IN 4 DELEN
Softcover
56 blz. per deel
€ 9,95
Hardcover groot formaat
4 x in luxe cassette
64 blz. per deel incl. dossier
€ 69,95

'MARVELS is een enorme stap vooruit in de evolutie
van de geïllustreerde literatuur.' STAN LEE

© 2021 MARVEL

Welkom in New York. Hier dwalen brandende mensen
als fakkels door de straten, mannen in kleurige pakjes
hangen tegen ramen en muren aan en wezens uit de
ruimte dreigen onze wereld te veroveren. Dit is het
Marvel universum, waar het gewone en het bijzondere
dagelijks samenkomen.

CIVIL WAR

Civil War
© 2021 MARVEL

 Mark Millar
 Steve McNiven
COMPLEET IN 3 DELEN
Softcover
72 blz. per deel.
€ 9,95

AAN WELKE KANT
STA JIJ?

BLACK AVENGERS
PANTHER
-ULTIMATE-
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Een nieuw tijdperk breekt
aan voor Black Panther!
Koning T'Challa moet
een antwoord vinden op
de problemen van het
Afrikaanse land Wakanda.
En daarbij zal hij tot het
uiterste worden gedwongen.
Wanneer terreurgroep 'het
Volk' voor een gewelddadige
opstand zorgt, breken
onzekere tijden aan voor het
land dat bekend staat om zijn
geavanceerde technologie en
oude krijgstradities. T'Challa
moet zijn volk bij elkaar
houden, maar dan duikt een
bekende schurk op. Wakanda
verandert. Maar zal de koning
die veranderingen overleven?
Onrustig slaapt het hoofd
dat de kroon draagt. Onrustig
slaapt het hoofd dat het
masker draagt.

Black Panther,
Volk in opstand
 Ta-Nehisi Coates
 Stelfreeze &
Sprouse
COMPLEET IN 4 DELEN
Softcover
72 blz. per deel.
€ 9,95

THANOS
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Het ultieme kwaad wordt weer losgelaten
op het heelal!
Thanos, misschien wel het gevaarlijkste
wezen dat bestaat, is terug en hij wil wraak
op iedereen die hem ooit in de weg heeft
gestaan. Maar het grootste gevaar komt uit
onverwachte hoek: zijn familie!

Thanos
 Jeff Lemire 7 Donny Cates
 Deodato, Peralta, Shaw
3 VERHALEN IN 6 DELEN
Softcover, 72 blz. per deel.
€ 9,95

‘…en Zie de dood
van een god en
de GEBOORTE
van een god.’

COMPLETE
VERHALEN
VERZAMELD
-ULTIMATEAVENGERS

MARVEL
MUST
HAVES!

COLLECTOR PACKS

LEES JIJ OOK HET LIEFST
EEN VERHAAL IN 1 KEER UIT?

MARVEL COLLECTOR PACKS
COMPLETE VERHALEN IN EEN FRAAIE SLEEVE.

DEADPOOL

SPIDER-MAN

TEAM

CIVIL
WAR

ITSY BITSY SPIDER

BLACK
WIDOW

HELDEN

ORIGIN
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AVENGERS AVENGERS X - M E N

MARVEL
Eerste
moderne
superheld

-ULTIMATEAVENGERS
TIJ
DLIJN: DE VOLGORDE

LIFE STORY

SPIDER-MAN

Night of
the living
Deadpool

VOLK IN OPSTAND

Krakoa
onafhankelijk

Thanos
is terug

Laatste
witte flits
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