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DOOMSDAY CLOCK

Doomsday Clock
 Geoff Johns
   Gary Frank

COMPLEET IN 6 DELEN 
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€ 9,95

TM
 &

 ©
 2021 DC. ALL RIGHTS RESERVED.

Het is waar: 
aan niets komt een einde. 
De wereld van Watchmen 

botst met het DC universum! 
De almachtige Dr. Manhattan 

herschrijft niet alleen de 
geschiedenis, maar ook het 

heden en de toekomst. Maar 
waarom? Onze helden weten
 dat er iets aan de hand is... 

maar hoe houden ze het tegen? 
De klok tikt door...

DE BESTE COMPLETE VERHALEN
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…lager.
…lager.

lager.lager.

WWAARREE AAAARRDD..

steedssteeds
…lager.
…lager.

steedssteeds
lager.lager.

Ze vallen.

Dan zie
je wie ze zijn.
Pas dan zie je

             hun WWAARREE AAAARRDD..

HANDeN!

af van!

mijN!

!ieP POe !ieP POePP PP !!ieieOOee

later, als het weer tegen-
zat, zou ik nog vaak aan dit

gesPrek terugDenken.

WARE AARD.

Dr. Harleen Quinzel heeft een revolutionaire remedie ontdekt tegen de waanzin van Gotham 
City. Ze hoeft alleen maar te bewijzen dat het echt werkt. Maar nu het strafrecht en de 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg tegen haar zijn verenigd, moet de briljante jonge 
psycholoog drastische maatregelen nemen om Gotham van zichzelf te redden. Wees getuige 
van de eerste stappen van Harleen op een gedoemde zoektocht die
zal resulteren in 
de legendarische 
superschurk 
Harley Quinn. 
Deze verbluffende 
nieuwe versie van 
de verwrongen 
en tragische 
liefdesaffaire tussen 
Harley en The Joker 
is geschreven en 
getekend door de 
visionair Stjepan 
Sejic.

Harleen
 &   
Stjepan Šejic
COMPLEET IN 3 DELEN 
Softcover  
64 blz per deel 
€ 9,95
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THE BATMAN'S GRAVE

Batman's Grave
 Warren Ellis 
 Brian Hitch 
COMPLEET IN 4 DELEN 
Softcover  
64 blz per deel 
€ 9,95

Batman wacht een nieuw 
mysterie. Hij moet de 
geest doorgronden van het 
slachtoffer van een misdrijf... 
en voorkomen dat hij in het 
lege graf naast zijn ouders 
belandt.  Kan de duistere 
ridder zich verplaatsen in 
een lijk met een aangevreten 
gezicht?TM
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JOKER IS DOOD

Maar was het Batman die 
eindelijk zijn nek omdraaide 
of spelen er andere duistere 

krachten een rol in Gotham City? 
Dat is nog altijd een mysterie. 
Gelukkig is Batman ’s werelds 
beste detective. Hij kan zich er 
alleen niets van herinneren. En 
hoe dieper hij graaft, hoe meer 
hij twijfelt aan wat hij ontdekt. 
Wie heeft Joker vermoord? Het 

antwoord zal Batman 
niet bevallen…

BATMAN DAMNED

Batman Damned
 Brian Azzarello
 Lee Bermejo

COMPLEET IN 3 DELEN 
Softcover  

64 blz per deel 
€ 9,95



je hebt 
het ge-
haald!

JOKER LAST KNIGHT ON EARTH

Bruce Wayne wordt wakker in Arkham 
Asylum. Jong, bij zijn volle verstand 
en… hij was nooit Batman.

Zo begint de duistere ridder 
aan zijn lange tocht door een 

onherkenbaar veranderde we-
reld. Alleen als hij antwoord 

vindt op vragen uit het 
verleden is er hoop voor 
de toekomst. Maar als 
het aan de mysterieuze 

alleenheerser Omega ligt, wordt dit Batmans 
laatste avontuur!

Batman Last Knight 
on Earth

  Scott Snyder
  Greg Capullo

COMPLEET IN 3 DELEN 
Softcover

64 blz. per deel.
€ 9,95
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Ruim dertig jaar nadat Batman: The Killing 
Joke de strip voorgoed veranderde, stelt Three 
Jokers de vraag wie Joker nu precies is. Batman 
weet niet hoe of waarom, maar de man die 
hij al zijn hele leven achternazit, is helemaal 
niet één man! Er zijn drie Jokers. Samen met 

Je vertelt me
 nu alles wat je 

hebt gehoord, anders 
zorg ik er wel voor
 dat je ophoudt met 

lachen.

Wat zei 
 joker voordat 
hij je te gra-

zen nam?

Barbara Gordon 
en Jason Todd 
wil hij Joker 
nu voor eens 
en voor altijd 
verslaan... alle 
drie!

BATMAN 3 JOKERS

Batman
Three Jokers
 Geoff Johns 
 Jason Fabok 
COMPLEET IN 3 DELEN 
Softcover  
56 blz per deel 
€ 9,95
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B-COVERS

A-COVERS



Het tragische verhaal over een held en een schurk: 
Maar wie is nu de held… en wie is de schurk?

Het onmogelijke is gebeurd: de gestoorde Joker is genezen. Zijn 
alter ego Jack Napier gaat de strijd aan tegen het onrecht in Gotham 
City, tegen de corruptie bij de politie… en tegen Batman. 
Is Batman een gevaar voor de stad? Moet hij ter 
verantwoording worden geroepen? En is de 
politie niet te afhankelijk geworden 
van de duistere ridder? Samen 
met zijn partner Harley Quinn 
legt Napier de gevestigde orde 
van Gotham het vuur aan de schenen. 
Het is het begin van een politieke kruistocht die 
hem tot held van het volk maakt. Maar Batman 
geeft zich niet gewonnen en Napiers verleden 
als Joker blijft hem achtervolgen.

Batman
White Knight
 &  Sean Murphy
COMPLEET IN 3 DELEN 
Softcover
80 blz. per deel.
€ 9,95
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BATMAN WHITE KNIGHT



IK HEB EEN PAAR
 JONGENS IN BACKPORT...

 ZE HEBBEN NAPIERS BI-
BLIOTHEEK VERANDERD

 IN EEN COMMANDO-
POST.

Batman Curse of the
White Knight
 &  Sean Murphy 
COMPLEET IN 3 DELEN
+ VON FREEZE SPECIAL 
Softcover
80 blz. per deel.
€ 9,95

Joker wil samen met Azrael een schokkend geheim uit 
het verleden van de familie Wayne onthullen en zo heel 
Gotham in de afgrond storten! Batman moet zijn stad 
en zijn naasten beschermen tegen het gevaar, maar 
langzaam maar zeker twijfelt hij aan alles wat hij dacht 
te weten over zichzelf en zijn plaats in Gotham. Nu de 
identiteit van heel Gotham op het spel staat, neemt 
Barbara Gordon het heft in eigen handen... maar speelt 
ze daarmee Joker niet in de kaart? En kunnen onze 
helden de orde herstellen voordat Gotham verandert in 
één grote chaos?

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT
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DE HELE STAD MOET 
OP SLOT. VLIEGVELD, 

METRO EN ALLE WEGEN VAN
 EN NAAR GOTHAM.

DOE IK.

EN HOUD ALLE 
BEWAKINGSCAMERA'S 

IN DE STAD IN DE 
GATEN.

ONE-SHOT


