
 

 

 De Werg Strips Nieuwsbrief 0012 (augustus 2020)   

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

nieuwste uitgaven en wat we aan nieuws in de shop hebben. 

 

Beursnieuws 

 

 

Zoals het er nu uitziet, gaat de boekenmarkt in Alkmaar op 6 

september nog door. Op onze site kun je het laatste nieuws 

hierover vinden. 

                   

 

 

 
 

 

 

Kortingscodes 

 

Het is weer zomer, het moment om in het zonnetje te genieten van een stapeltje strips! 

Wij geven 15% extra korting op een aantal complete series.  

Als je bestelt met het e-mailadres waarop je deze nieuwsbrief ontvangt en de 

kortingscode ZOMER2020 invult, vind je de extra korting terug op je factuur. De actie 

geldt tot en met 31 augustus aanstaande en ook dit keer geldt weer: op = op! 

 

 

AUGURIA SC COMPLETE SET (3 DELEN) €20,95, MET KORTING €17,81 

   

 

69 na Christus. Onder de Rijntroepen in Noordwest Germanië; breekt muiterij uit 

onder de Bataafse eenheden, juist op het moment dat in Rome door meerdere 

troonpretendenten om de macht wordt gestreden. Julius Civilis, Bataafse commandant 

in het Rijnland, heeft namelijk een heimelijk verzonden bericht ontvangen van de 

inmiddels door zijn eigen troepen tot keizer uitgeroepen generaal Vespasianus. Deze 

wil dat Civilis een opstand veinst onder de Germaanse Rijntroepen om zo paniek te 

creeren in Rome. Vespasianus hoopt dat hij daarmee zijn opponent Aulus Vitellius 

voorgoed van de troon kan verstoten. Maar het visioen van Valeda, de Bructerische 

profetesse die in hoog aanzien staat bij alle stammen in Germanië, toont de Bataafse 

troepen een geheel andere uitkomst van het lot... 

 

D (DRACULA) HC COMPLETE SET (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €16,96 

   

 



 

 

Terugkerend van een van zijn expedities bezoekt ontdekkingsreiziger Richard Drake de 

clubs en balzalen in de hogere Victoriaanse kringen. Hij wordt verliefd op miss 

Catherine Lacombe, een charmante lady met een onbuigzaam karakter. De 

verleidelijke lord Faurestone heeft ook zijn oog laten vallen op deze jonge vrouw. Maar 

een zweem van geheimzinnigheid omringt deze duistere dandy. Is Catherine soms in 

gevaar? Dat is althans wat de raadselachtige Mr Jones beweert, een obscure 

bankmedewerker die ’s nachts een vampierjager wordt! 

 

HET GOUD DER DWAZEN HC COMPLETE SET (3 DELEN) €47,50, MET KORTING 

€40,38 

   

 

1531. Goud, het roemruchte metaal, gezocht en gegeerd sinds het begin der tijden. De 

droom van de Conquistadors en hun troepen. Datzelfde goud is ook de obsessie van 

Francisco Pizarro, zoon van de zeevaarder Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar. Het 

goud dat in de catacomben van de tempels van Cajamarca voor het rapen ligt, is het 

mythische doel dat Pizarro zichzelf, zijn honderd vierentwintig mannen, hun 

zevenendertig paarden en drie karvelen had gesteld op zijn tocht naar Peru. 

 

Terwijl de verstikkende jungle de ontdekkingsreiziger en zijn conquistadores langzaam 

opslokt, breekt er een bloederige burgeroorlog los die het Incarijk in tweeën scheurt... 

 

HET GOUDEN KOMPAS HC COMPLETE SET (3 DELEN) €35,00, MET KORTING 

€29,75 

   

 

De eigenzinnige Lyra is de puike hoofdrolspeelster in dit fantastische verhaal dat trouw 

gebaseerd is op het beroemde boek van Philip Pullman, dat ook diende als basis voor 

de Oscar-winnende film The Golden Compass (2007), met Nicole Kidmann en Daniel 

Craig en de HBO-serie His dark materials. Het gouden kompas speelt zich af in een 

wereld die sterk lijkt op de onze, maar toch ook weer niet. Het belangrijkste verschil is 

dat alle mensen een daemon hebben, een dier dat feitelijk hun ziel is... Spanning, 

mysterie en gevaar liggen op de loer vanaf de allereerste pagina...Driedelige 

bewerking waar ook schrijver Philip Pullman enthousiast over is. Bekroond als Beste 

jeugdstrip in Angoulême 2015! 

 

KAPITEIN KREISS SC COMPLETE SET (5 DELEN) €24,95, MET KORTING €21,21 

     

 

In 2242 wordt de wereld geregeerd door banken en de multinationals Nexon en 

Newnuke. Het is een tijd waarin elk levend wezen, inclusief de door Nexon genetisch 

gemaakte mensen, een identificatiechip geïmplanteerd heeft gekregen. Controle van 

de bevolking vindt plaats door Cyclops, genetisch gemaakte wandelende reuzen die 

eveneens door het almachtige Nexon zijn gefabriceerd, maar… het rommelt in deze 



 

 

verre van perfecte wereld, splintergroeperingen nemen het hoe langer hoe vaker op 

tegen de alomtegenwoordige overheid. 

 

HET KUNSTBORDEEL HC COMPLETE SET (4 DELEN) €19,95, MET KORTING 

€16,96 

    

 

Montmartre is aan het einde van de negentiende eeuw de broedplaats van de moderne 

kunst. Grote meesters treffen elkaar dagelijks in de cafés om te discussiëren over 

kunst. Onder hen is ook Henri de Toulouse-Lautrec, beroemd om zijn schilderijen van 

het Parijse nachtleven. 

 

MAJOR ARCANUM HC COMPLETE SET (6 DELEN) €29,95, MET KORTING €25,46 

      

 

Het is eind jaren vijftig, begin jaren zestig... Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de 

stichting Vane grote successen beleefd in het hart van het Magic-comité. De stichting 

was verantwoordelijk voor het gebruik van de Arcana tijdens het laatste mondiale 

conflict. Nu is de stichting slapende. De Arcana zijn de vreemde kaartspellen die in 

1942 opdoken op Sicilië. Door middel van een Arcanum lijkt het toeval gemanipuleerd 

te kunnen worden, maar er zijn veranderingen op komst en een nieuwe episode gaat 

beginnen... 

 

NICOLAS EYMERICH HC COMPLETE SET (4 DELEN) €19,95, MET KORTING 

€16,96 

    

   

Je kent het wel: ben je amper benoemd tot grootinquisiteur, word je al meteen 

overspoeld met duivelse gebeurtenissen, visioenen aan de hemel en de geboorte van 

kinderen die zó monsterlijk zijn dat hun bestaan maar beter geheim kan worden 

gehouden. Dat is wat pater Nicolas Eymerich overkomt in het jaar 1352 in het Spaanse 

rijk Aragon. Slechts gewapend met zijn geloof en een buitengewone intelligentie, 

onderneemt de kille, meedogenloze detective van God een duister en levensgevaarlijk 

onderzoek in een doolhofachtige omgeving - een onderzoek waarvan de gevolgen zich 

niet alleen uitstrekken tot voorbij zijn eigen tijdperk, maar ook voorbij dat van ons... 

 

OP OORLOGSPAD HC COMPLETE SET (2 DELEN) €29,95, MET KORTING €25,46 

  

   

 



 

 

Een stel gewelddadige bruten valt het dorp aan van de jonge Sioux chief Red Leaf, 

wanneer de krijgers afwezig zijn. Samen met haar gids Missouri is de jonge 

kunstschilder Diane Myers er getuige van. Ze weten de bandieten te stoppen en keren 

terug naar Fort Buford, een militaire post in het gebied van de Dakota. Al snel zetten 

de Sioux een vergeldingsaanval in op het fort. Aan de zijde van het grote opperhoofd 

Sitting Bull neemt ook Red Leaf aan de strijd deel. Dat is de man op wie Diane verliefd 

is... Vervolg op De piraten van Barataria. 

 

DE PIJL VAN NEMROD HC COMPLETE SET (7 DELEN) €29,95, MET KORTING 

€25,46 

       

Het meest mysterieuze voorwerp uit de geschiedenis is tevens het grootste geheim: 

De pijl van Nemrod! Men zegt dat hij God zelf zou hebben verwond en de tand des 

tijds heeft doorstaan... Men zegt ook dat je vervloekt bent als je ermee in aanraking 

komt. 

De organisatie van Arthur Witzler onderzoekt alle mysteries sinds het ontstaan van de 

aarde. In de laatste uren die de stichting nog rest dient zich een jonge Zweedse arts 

aan met een mysterieuze patiënt. Zij vond patiënt 1167 in een diep verborgen kelder 

en beschikt over een ongelofelijke kennis. 

 

RAVERMOON SC COMPLETE SET (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €16,96 

   

    

Al tientallen jaren is Ylgaard de hoofdstad van de magiërs. De meeste voeren hun 

kunsten uit in het arcanadum, het onderzoekcentrum dat verschillende scholen 

herbergt die elk hun magische specialiteit beoefenen. De tijdbedwingers zijn de 

kleinste van deze gemeenschappen. En wanneer ze eindelijk roem in het vooruitzicht 

hebben dankzij hun ontdekking van de tijdsneden, worden ze in een nacht van 

bloedvergieten uitgemoord. Iedereen, behalve Gillian die wonderbaarlijk ontsnapt aan 

het bloedbad. Wie gaf opdracht voor zo'n walgelijke daad? De kerk van het Mirakel, de 

godsdienst van een gehate buur, die in het rijk van Sikhor kwam? Een andere school? 

Een broederschap van boeven? Dat wil Raver ontdekken, de zus van Gillian en een 

geduchte huurlinge met de bijnaam Ravermoon, samen met Rhomdal, de zwarte 

regent van Sikhor, en Ornelas, de kapitein van de legendarische ijzerdrager ridders. 

 

JULIUS CHANCER HC COMPLETE SET (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €16,96 

   

    

Julius Chancer is de avontuurlijke assistent van historisch onderzoeker Sir Alfred 

Catesby-Grey. In dit avontuur gaat hij op zoek naar de legendarische regenboog- 

orchidee, een bloem die voor het laatst beschreven werd door de Griekse filosoof 

Theophrastus.  



 

 

In zijn zoektocht is hij niet alleen, maar wordt hij naar het leven gestaan door de 

handlangers van een gewetenloze zakenman, die hoopt fortuin te maken met deze 

bijzondere bloem. 

 

TOM CARBON SC COMPLETE SET (7 DELEN) €17,50, MET KORTING €14,88 

       

De leukste oom van Vlaanderen, België, Europa, de aarde, het universum! 

 

VIRAVOLTA HC COMPLETE SET (2 DELEN) €29,95, MET KORTING €25,46 

  

   

 

XVIIIe eeuw. De wereld is in volle beroering. Voormalig geheim agent van de 

Republiek Venetië, Pietro Viravolta, bijgenaamd "De zwarte orchidee", staat bekend als 

een van de beste schermers van Europa. Na het ontrafelen van een complot in de 

Raad van Tien, gaat hij op reis naar Versailles om in dienst te treden van koning 

Lodewijk XV. Maar op de avond dat hij aankomt is zijne Majesteit ernstig gewond 

geraakt door een dolksteek! De eerste missie van onze spion is dus duidelijk: de 

opdrachtgevers van de aanslag ontmaskeren... Twee afgeronde avonturen. 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 


