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SUPERGIRL
SUPERGIRL
VAN KRYPTON
KRYPTON
VAN

binnenkort in de bioscoop
nu al als strip te lezen!
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genoeg...

buitengewone
kracht.

hittezicht,
of zoiets.

nu, vliegen.

VERWACHT

APRIL 2022

SUPERMAN / BATMAN SUPERGIRL

Batman ontdekt iets vreemds en mysterieus op de bodem van Gotham Bay...
en het lijkt wel op een meisje. Zal ze strijden aan de kant van het goede... of het kwade?

Superman/
Batman

Supergirl van Krypton
 Jeph Loeb
 Michael Turner
ISBN 1: 9789463739849
ISBN 2: 9789463739856

Softcover
72 blz.
€ 10,95

DC ICONS SUPERMAN

Superman probeert een einde te maken aan de
honger in de wereld, maar realiseert zich dat het
probleem zelfs te groot voor hem is om op te
lossen

TM & © 2022 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

DC ICONS, Superman

Vrede op aarde
 Paul Dini
 Alex Ross Kingdom Come, Marvels
ISBN: 9789464600032

Softcover
64 blz.
€ 10,95

DC
ICONS
+ MEG
Premiu
€

VERWACHT

MEI 2022

DC ICONS BATMAN

Nadat Batman een jonge jongen ontmoet wiens
ouders zijn vermoord, kijkt hij terug op zijn eigen
leven en onderzoekt hij de aard van misdaad in
Gotham City.

DC ICONS, Batman

Oorlog tegen misdaad
 Paul Dini
 Alex Ross Kingdom Come, Marvels

C
S 1&2
GA poster
um Pack
29,95

ISBN: 9789464600049

Softcover
64 blz.
€ 10,95

DE BESTE COMPLETE VERHALEN

wij zessen en
een tijger tegen
twee superhuman
legers?

ik ben nog wel
meer gewend,
batman.

niemand
houdt van
opscheppers, red.

ik zie
wonder
woman!

TM & © 2022 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

nee hoor,
cyborg.

VERWACHT

JUNI 2022

FLASHPOINT

COMPLEET VERHAAL

Barry Allen is een held. Hij beschermt de onschuldigen en bestrijdt het
kwaad als de Flash - ‘s werelds snelste man. Maar
dit is niet de wereld die hij kende. Dit is
een wereld waar Wonder Woman en
Aquaman miljoenen in de duisternis
van oorlog hebben gestort...
waar geen mens ooit het licht
van de Groene Lantaarn
heeft gehanteerd... waar
Batman net zoveel bloed
aan zijn handen heeft
als zijn vijanden... waar
niemand ooit van heeft
gehoord Superman…

Flashpoint

 Geoff Johns
 Andy Kubert
ISBN 1: 9789464600179
ISBN 2: 9789464600186

Softcover
72 blz.- € 10,95

IN 2 DELEN

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
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we
verloren.

VERWACHT

JUNI 2022

DCEASED

VRAAG je
winkelier naar de
alternatieve covers!

LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET

Wat 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?
EERDER

VERSCHENEN

DCeased

 Tom Taylor
 Hairshine
ISBN 3/3: 9789464600193

Softcover
72 blz.
€ 10,95

BATMAN’S GRAVE COLLECTOR PACK

Batman’s Grave
Collector Pack
 Warren Ellis
 Brian Hitch
Bevat deel 1-2-3-4
ISBN:. 9789463739863

4 x Softcover
4 x 72 blz.
€ 43,95

Hoe lang duurt het
voordat er weer een
Wayne wordt begraven? ’s
Werelds beste detective moet
in de geest kruipen van een
moordslachtoffer... en zorgen dat hij
niet zelf in het lege graf naast dat van
zijn ouders belandt!

VERWACHT

APRIL 2022
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COMPLETE
SERIE

VERWACHT

APRIL 2022

DC COLLECTOR PACKS
VERWACHT

JUNI 2022

COMPLETE VERHALEN IN EEN FRAAIE SLEEVE
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DE BESTE COMPLETE VERHALEN
“hij zal hij op zijn
eigen vechtvaardigheden
rekenen om hem door
de strijd te slepen.

“ik zal hem alleen
verdedigingstechnieken
leren. Op die manier kan
hij afweren zodat hij niet
kwetsbaar is.

“dan kan hij zijn
eigen kracht en web
gebruiken om te
winnen.

“dit plan duurt een jaar
om uit te voeren maar in
de echte wereld gaat er
slechts 1 week voorbij.

“ongeveer.

© 2022 MARVEL

“dat is lastig te voorspellen.

VERWACHT

APRIL 2022

SYMBIOTE SPIDER-MAN

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

Jaren geleden keerde Peter Parker terug van de
Beyonder’s Battleworld in een strak, nieuw
zwart kostuum - met een duister en
sinister geheim! Het “kostuum” leefde
door een buitenaardse symbiont. Maar
zelfs deze stijlvolle vermoming zal hem
niet beschermen wanneer de Hobgoblin,
dodelijker dan ooit, toeslaat! Maar waar
haalde Hobby deze griezelige nieuwe
krachten vandaan? Hopelijk kan Doctor
Strange die vraag beantwoorden, want
de realiteit zelf hangt ervan af!

Symbiote Spider-Man
Alien Reality
 Peter David
 Greg Land
ISBN 1: 9789463739870
ISBN 2: 9789463739887

Softcover
64 blz
€ 10,95

© 2022 MARVEL

DE BESTE COMPLETE VERHALEN

ik heb alle
stenen gevonden
en nu proberen deze
aardlingen me te
stoppen.
een
waardeloze
poging.

waarom blijven
deze sukkels me
aanvallen?

VERWACHT

MEI 2022

MARVEL ACTION ORIGINS
In het eerste deel maar liefst 4 verhalen: Een
wetenschappelijke tentoonstelling en een
spinnenbeet veranderen het leven van Peter
Parker voor altijd wanneer hij Spider-Man
wordt! Ontdek daarnaast welke duistere
motivatie zorgde voor de het ontstaan van de
gevaarlijkste vijand van de Avengers, Thanos.
Captain Marvel ontdekt dat ze half-Kree is en
daarmee dat ze superkrachten heeft. Tenslotte
vereisen de snode plannen van Green Goblin
dat hij op zichzelf experimenteert.

De belangrijkste
momenten in de
geschiedenis van
Marvel voor jonge
lezers!

Marvel
Action
Origins

 Christopher Eliopoulos
 Lanna Souvanny
ISBN: 9789464600063

Softcover
56 blz
€ 10,95

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
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VERWACHT

MEI 2022

HOUSE OF M

EERDER

VERSCHENEN

VRAAG je
winkelier naar de
alternatieve covers!

LAATSTE DEEL

SERIE COMPLEET

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?

House of M
 Bendis
 Coipel

ISBN 3/3. 9789464600056

Softcover
64 blz
€10,95

INFINITY COLLECTOR PACK 2
Infinity
Collector Pack 2

 Hickman
 Opeña, Weaver, Deodato, Yu
Bevat deel 5-6-7-8
ISBN:. 9789464600070

4 x Softcover
4 x 64 blz.
€ 43,95

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?

© 2022 MARVEL

INHOUD

VERWACHT

MEI 2022

VERWACHT

JUNI 2022

SPIDER-MAN / DEADPOOL COLLECTOR PACK

INHOUD

Spider-Man is niet op zoek naar nieuwe
vrienden, maar Deadpool heeft
wel zijn zinnen gezet op een
bromance. Levert dat een
vriendschappelijke samenwerking op of gooit de
identiteit van Deadpools
volgende doelwit (een
of andere rijke stinkerd
genaamd Peter Parker)
roet in het eten?

Spider-Man /
Deadpool
Collector Pack
 Joe Kelly
 Ed McGuiness
4 x Softcover
4 x 72 blz.
€ 43,95

© 2022 MARVEL

ISBN: . 9789464600209

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
Ieder goed
idee begint met
inspiratie.

© 2022 MARVEL

Ik had niet
gedacht dat die
oude zeepkist het
zou redden.

we hebben
het gedaan! we
zijn de eerste
Amerikanen in
de ruimte!

en de derden
ter wereld, na
een communist
en een hond.

zelf
zie ik niet in
hoe ik hierna
nog terug naar
school kan
gaan.

en elk slecht
idee het gevolg
van wanhoop.

hmm, de
antimaterieindex
schommelt.

reed?

er is iets mis.
De moleculaire
integriteit...

we hebben wel
1.000 simulaties
gedaan, maar dit
gebeurde nooit
in het lab.

oh, nee...
maar je kunt ook
geen kosmische
straling nabootsen in het lab.

nee, dit
kan niet,
nee...

als de kosmische straling
reageert met
de antimaterie
brandstof...

... gebeurt er iets. Iets
dat ik aan had moeten
zien komen...

VERWACHT

JUNI 2022

FANTASTIC FOUR LIFE STORY

COMPLEET VERHAAL
IN 2 DELEN

In de jaren zestig tijdens de koude oorlog en de Space Race waren de Amerikanen wanhopig
en probeerden zo snel mogelijk mensen naar de ruimte te sturen, voordat ze te veel achterop
raakten bij de Sovjets die dat al deden. Daarom lanceert Reed zijn experimentele schip voordat
de hoge heren het konden afkeuren en ontmantelen. Maar hij werkte niet aan bescherming tegen
de kosmische straling, en de Fantastic Four werden er door gemuteerd. Terwijl Amerika zich
afvraagt of er buitenaards
leven in het universum
is, weet en vreest Reed
dat er ergens een wezen
met ongelooflijke kracht
is: Galactus!

Fantastic Four
Life Story
 Mark Russel
 Sean Izaakse

ISBN 1: 9789463739573
ISBN 2: 9789463739580

Softcover
64 blz
€ 10,95

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
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MARVEL
MUST
HAVES!

MARVEL COLLECTOR PACKS
COMPLETE VERHALEN IN EEN FRAAIE SLEEVE

© 2022 Peter Pan Comics

HET GROTE SUPERHELDENBOEK

HET GROTE SUPERHELDENBOEK

VERWACHT

APRIL 2022

Herontdek de superheld in zijn puurste vorm!
Het Grote Superheldenboek neemt je mee
naar de gloriejaren van het Amerikaanse
beeldverhaal. Negen fascinerende vertellingen
over wonderlijke waaghalzen en redders in
nood. Lees hoe helden Captain Flash, Black
Cat, Magno the Magnetic Man en Doctor
Frost het aan de stok krijgen met gigantische
robotspinnen, koelbloedige gangsters en mystieke superschurken. Door zijn eenvoud en
omvang een absoluut onmisbare compilatie
voor jong en oud.

Het Grote Superheldenboek staat
garant voor uren stripplezier voor
lezers van alle leeftijden!

Het grote
Superheldenboek

 &  Lee Elias, Mike
Sekowsky,
Rudy Palais & Ben Thompson
ISBN 1/3. 9789083023328

Softcover

72 blz
€ 10,99

EERDER

VERSCHENEN

