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Zie het maar als
een soort natuurlijke
wegversperring aan het
eind van de Straat van

Malakka, tussen Singapore
en het indonesische eiland
Sumatra. Het maakt deel uit
van een hele REEKS kleine
eilandjes op de grens met

de Zuid-Chinese Zee.

Bijna alle eilanden horen bij
indonesië, maar Madripoor is

altijd onafhankelijk gebleven. Het
is een vrijhaven voor piraten die
zich verzetten tegen inmenging.

Rogue verwachtte
heel veel van deze

vakantie.

Ze was zeker
even vergeten

dat het de X-Men 
eigenlijk nooit

meezit.

We zijn ANDERS dan
de gewone mensen en

hebben een gen dat ons
SUPERKRACHTEN geeft.

Gelukkig
zit het onze
vijand OOK

niet mee.

We zijn
mutanten.

Wij X-Men zijn hier wel vaker. en Er
gebeurt ALTiJD wat.

Leuk is het zelden.

MADRiPOOR.
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Dus maak
ons nu maar
niet BOOS.

…maar ook
allerlei moderne

elektronica op hol
laten slaan.

en de arme
kerels die naar
buiten rennen,
trakteert ze
vervolgens
ook nog op
een enorme 
ORKAAN.
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STORM
heeft macht
over de ele-

menten.

Ze kan met
haar bliksem de
boel flink laten

ontploffen…

Ze zijn zo druk met vechten
tegen de harde windvlagen…

…dat niemand 
ook maar iets
kan doen tegen

PSYLOCKE
en haar tele-

kinetische 
stoten.

rogue rekent
met haar geleende

krachten af met wat
er daarna verder
nog overblijft.

We hebben
iedereen hier

uitgeschakeld en
alles bij elkaar
duurde het nog
geen MiNUUT.
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Terwijl
die drie de

aandacht van
de boeven
opeisen…

…kan deze SHADOWCAT door
de muren van hun ondergrondse

basis heen faseren…

…en onze
ontvoerde
teamgenote

vinden.

We komen
je redden,

rooie.
hup.

Wat
heb je nu

AAN?

Het
hoort
erbij.

Sorry,
Kitty, maar
ik kan niet

weg.

Rachel,
wat iS dit

toch?

ik moet
je heel veel
vertellen en
ik heb veel
te weinig

tijd.

Dit
doet

helaas
eventjes
PiJN.

Een understatement. Ze
propt een paar dagen aan

herinneringen in mijn hoofd.

En ik proef
bloed.

echt waar, 
hoor… Ik

wil niet eens
WETEN wat
voor schade
ze hiermee

aanricht aan
mijn HERSEN-

SCHORS.



Maar dat
was dus de
MiNSTE van
mijn zorgen.

ik weet niet
wat dat was,

maar leuk was
het ZEKER niet.

Tijd
voor

gelijke
munt.

Wat begon als
een vrij eenvoudige
reddingsmissie loopt
gierend uit de klauw.

Wat
is er

aan de
hand?

snel,
betts, Pak

hem! Laat hem
niet NOG een

keer…

je
bent TE 
LAAT!

Maar zo gaat
dat eigenlijk
ALTiJD bij de

X-Men.
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Rachel,
verdomme,
wat DOE
je toch?

is ze GEK
gewor-

den?
nee, We

moeten haar
volgen… en
haar ver-
trouwen!

Ze heeft me net
telepathisch alles

verteld!

Het is
alleen wel

veel informatie
in één keer… ik
moet het ver-

werken…

…maar
mijn hoofd
voelt alsof 
het bijna uit 

ELKAAR
barst!

ja, Je
SCHReeUWT

ervan,
Kitty.

De… PiJN!

gauw
Weg hier,

voordat hij
ons weer

raakt.

Wat
gebeurt

er? Waar is
Rachel?
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Dat
komt

later… 
KiJK
UiT!

Zag ie-
mand waar
dat schot
vandaan 
kwam?

Laat
maar, ’Ro!

We moeten hier
nu WEG!

Prima idee…
maar wel een
beetje aan de

late kant.

Want 
terwijl 

wij daar-
vandaan 
vlogen…

…had ik al
zo het gevoel
dat het gevaar
nog LANG niet
was geweken.
en ja, hoor…

Wat HAAT ik
het toch als ik

gelijk heb.


