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Politieagent Mogart Silvon komt tijdens een missie een vreemd
symbool tegen. Het is het begin van een spoor, dat hem naar de
godin Firona leidt. Hij krijgt van haar een bijzondere opdracht:
achterhalen wat er is gebeurd met haar zoon.
Mogart reist naar een andere wereld, waar vreemdsoortige wezens over de velden dwalen, op hol geslagen technologie het
leven bedreigt en de mysterieuze zwarte god het voor het zeggen heeft. Ondertussen worstelt hij met zijn pestverleden.
Sommige nare ervaringen blijven je namelijk tot in de ruimte
achtervolgen …

‘Johan Klein Haneveld op lichtsnelheid.’

Paul van Leeuwenkamp, Fantastische Vertellingen

‘Een spannend verhaal. Coming of Age.’
Eefke Boelhouwers, Omroep Brabant
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Uitgeverij Macc is al jarenlang een bekende naam als het
om kwalitatieve sciencefiction en fantasyromans gaat, met
bekende schrijvers uit eigen land, zoals Tais Teng en Jaap
Boekestein, maar we hebben ook al aardig wat debuterende schrijvers op de kaart gezet en zijn daarnaast internationaal actief met auteurs uit Duitsland en de Verenigde
Staten.
Voor u, als lezer, misschien hoog tijd om wat beter kennis te maken met al deze auteurs en het team dat erachter
staat.
Wie is de man of vrouw achter de schrijver? Wat beweegt
hem of haar? Wie maakt al die prachtige omslagen?
Daarom is dit nieuwe kwartaalmaccazine er.
Het vervult ons met trots om het eerste nummer te presenteren met onder andere enkele auteurs waar we jaren geleden mee begonnen zijn en een nieuwe naam, de bijzonder
getalenteerde illustratrice en schrijfster Anka Willems met
haar debuut Padden op Pad, een prachtig geïllustreerd eigenzinnige kijk op de Nederlandse paddenpopulatie.
Tevens zullen bekende namen als Dagmar van der Krift
en Gé Ansems voorbij komen in deze eerste editie.
Iedere editie zal zijn eigen thema hebben. Deze eerste zal
hoofdzakelijk over jeugd- en kinderboeken gaan.
We wensen u heel veel leesplezier en zien u graag terug
met een van onze boeken, of wie weet, in een van onze
boeken, want in Fantasy en Sciencefiction kan alles tenslotte...
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Dagmar van der Krift
Meer dan alleen Arda

Bij veel mensen zit schrijven van kindsbeen af in het bloed
en of je nou publiceert of niet, het verhaal dat in je hoofd zit
moet eruit. Naarmate je ouder wordt groeit het verlangen echter om anderen mee te laten genieten van je verhalen en om
gepubliceerd te worden. Maar hoe doe je dat? Je bent tenslotte
schrijver en geen uitgever.
Waar te beginnen?
Deze vraag hield Dagmar ook bezig. Ga ik
voor
zelfpublicatie?
Verkoop ik mijn manuscript aan een online uitgever waarbij ik al mijn rechten verlies? In
beide gevallen komt het erop neer dat je jezelf
voor de leeuwen gooit.
Maar, zoals ze zelf stelt: “Ik geloof dat als je vertrouwen hebt in het leven en je ervoor open stelt,
er altijd mogelijkheden op je pad komen.”
In Dagmars geval was dat de zomer van 2013.
Als vrijwilliger bij het Fantasyfestival Castlefest
in Lisse viel haar oog op de banner ‘Schrijver gezocht’ van een aanwezige uitgever.
Snuffelen door de boeken in de stand van een
uitgeverij is een ding, de uitgever benaderen met
de opmerking dat je een manuscript hebt dat je
heel graag uitgegeven zou zien, is iets heel anders.
Het duurde zeker 10 minuten totdat de drempel
beklommen was en toen… was de uitgever even
weg! “Ik liet mijn moed niet zakken. De schrijvers stonden toen nog in het koetshuis op het
landgoed van Kasteel Keukenhof. Ik ben voor
de ingang gaan zitten en heb daar geduldig afgewacht. De tweede poging was succesvol. De
standhouder was er weer.”
Alle natuurlijke charmes in de strijd gooiend,
waarvan openheid en eerlijkheid wat ons betreft
altijd een hele belangrijke is, leidde het gesprek
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tot de bekende bal die aan het rollen ging.
Ondertussen zijn we 6 jaar verder en is haar
debuut, Arda het Aardrijkkaboutertje een feit. De
commentaren op haar eersteling liegen er niet
om. Zo schreef bibliotheekorganisatie NBD/Biblion over het eerste deel van Arda:
“De verhaaltjes zijn positief van toon, vol fantasie en
grappige details.”

“Kleine lezers die van sprookjes houden met sprekende dieren en
veel fantasie, zullen vast genieten van de verhaaltjes.”
Wat veel mensen zich vervolgens afvragen, is waar schrijvers
hun inspiratie vandaan halen. Vaak is dat een niet te beantwoorden vraag, het brein van een auteur is tenslotte vaak een
vreemd doolhof van associaties. In Dagmars geval komt de
inspiratie uit de omgeving en de mensen daarin. Verschillende vrienden hebben zichzelf al vereeuwigd gezien in een van
de verhaaltjes over Arda, Ook haar grote liefde, haar kater
Orion waar het eerste verhaaltje mee begint, De sneeuwklokjes
luiden te vroeg, werd vereeuwigd.
Een jaar na de eerste stoutmoedige benadering op Castlefest
werd Dagmars eersteling gepresenteerd, Op Castlefest!
Het tweede deel liet op zich wachten. Een mens ontwikkeld
zich tenslotte tijdens zijn leven, dus het is niet meer dan logisch dat de schrijfstijl mee ontwikkeld. “Ik merkte dat mijn
schrijfstijl aan het veranderen was, dat ik er vaak moeite mee
had om het verhaal niet te ingewikkeld en volwassen te maken. Een ander schrijfproject nam vaak de schrijftijd in van
Arda. Desondanks ben ik van mening dat de verhalen in deel
2 goed bedacht en origineel zijn (al zeg ik het zelf hahaha).
Soms spannend en soms grappig.”
Inmiddels ligt de presentatie van het tweede deel van Arda
het Aardrijkkaboutertje, Arda gaat de wereld in, alweer een half
jaar achter ons en is er het een en ander veranderd in Dagmars leven. Haar geliefde Orion heeft haar onverwacht verlaten. “Ik ben ontzettend dankbaar dat ik meer dan 14 jaar
zijn mens heb mogen zijn en dat ik hem heb kunnen vereeuwigen in Arda.”
Het leger van de godin
Nieuwe schrijfprojecten lonken aan de horizon. Eén van deze
projecten is de fantasyroman Het leger van de Godin. Geen kinderboek, maar een volwassene fantasyverhaal dat in 2020 het
levenslicht moet zien. Alsof dat nog niet genoeg is gaat ze het
zesde deel van de Castlefest Kronieken schrijven. Toepasselijker kan het niet tenslotte. Iemand die al vanaf de eerste editie
bij het leukste festival van het jaar aanwezig is, gaat een Fantasy-verhaal schrijven dat zich op het festival afspeelt. Where
Fantasy meets reality, of was het nou andersom?
Deel 6 van de Castlefest Kronieken zal in 2020 op Castlefest gepresenteerd worden als direct vervolg op deel 5, De gevonden
Wereld van Johan Klein Haneveld.
“En wat betreft Arda.. Tja, zo nu en dan wordt ik toch weer
geïnspireerd voor een nieuw verhaal. Komt er dan toch nog
een derde boek? Misschien wel.
Zoals de Oude Merel zegt aan het einde van het laatste verhaal in Arda deel 2:
‘Maar die zullen moeten wachten tot een ander moment’.”

Hardcover
Pagina’s: 59
€ 9,95
ISBN: 978-90-78437-53-6

Hardcover
Pagina’s: 59
€ 9,95
ISBN: 978-90-78437-54-3

Luistercd
Speelduur: 52.49 minuten
€ 10,95
ISBN: 978-90-78437-29-1
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Op Pad met

Anka Willems

Anka Willems, illustrator uit Winschoten, heeft een grote affiniteit met fantasy, natuur en
dieren, wat je duidelijk terug kunt zien in haar tekeningen en schilderijen. Haar werk is
kleurrijk, gedetailleerd en wordt wel beschreven als sprookjesachtig en sfeervol. Ze maakt
gebruik van verschillende materialen en technieken om haar onderwerpen uit te beelden
en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Vandaar dat ze zich de laatste jaren ook op het
schrijverspad heeft gewaagd en veelal in dichtvorm haar spinsels op papier zet.
Haar debuut, Padden op Pad, zal binnenkort uitkomen bij Life. Hoog tijd om wat beter
kennis te maken met Anka.

Schilpad
Hoewel mollig en klein
Is hij sterk als een beer
en jaagt elk dier weg
met zijn houten speer

Je hebt een bijzonder leuk
debuut neergezet, en maar
liefst als illustrator en auteur.
Kan je daar wat meer van vertellen?
Het illustreren van gedichten
en verhalen van anderen is
ontzettend leuk om te doen,
maar het is nooit helemaal van
jezelf. Op een gegeven ogenblik kwam er een wedstrijd
langs voor een prentenboek
en dacht ik: ’Waarom probeer
ik het niet zelf?’. Ik had nog
geen ervaring met schrijven
en het kwam op dat moment
6

ook niet in mij op
om dat te gaan
doen. Toen heb ik
de hulp ingeroepen
van een vriendin
en samen hebben
we een verhaal be-

dacht. Die vriendin heeft de
tekst geschreven en ik heb de
illustraties verzorgd. We zijn
in de top 20 gekomen van de
wedstrijd en hebben uiteindelijk niet gewonnen, maar het
was een mooie ervaring en dat
smaakte naar meer. Aangezien
dit nog steeds niet helemaal
van mijzelf was heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en ben zelf gaan
schrijven.
Dat zou later dus resulteren
in het originele Padden op
Pad, maar voordat we daar

op verder gaan, wie is Anka
Willems zelf? Als ze niet aan
het schrijven of tekenen is?
Op momenten dat ik niet
aan het tekenen of schrijven
ben, is het zelden helemaal
uit mijn hoofd. Zelf als ik
aan het wandelen en fietsen
ben of tijdens mijn reizen
naar bijvoorbeeld Schotland
en Duitsland, kijk ik om mij
heen en raak geïnspireerd.
Vooral kastelen hebben een
grote aantrekkingskracht op
mij.
Behalve tekenen en schrijven
ontwerp ik logo’s, posters en
flyers, maak ik sculpturen en
toegepaste kunst en geef creatieve workshops.
Om even helemaal afstand te
nemen van mijn werkzaamheden ga ik graag naar musea,
concerten en festivals, duik ik
op de bank met een goed boek
of mooie serie en heb het gezellig met vrienden tijdens een
kampvuurtje.
Wat heeft je op het idee doen
komen van Padden op Pad?
Een aantal jaren geleden heb
ik een illustratie gemaakt van
padden op paddenstoelen.
Die woordspeling heeft iets
op gang gebracht. Ik ging verder kijken naar woorden met
pad en kwam al gauw tot de
conclusie dat het heel leuk
zou zijn om de woorden letterlijk te nemen en ze te vertalen naar illustraties. En toen is
Padden op Pad ontstaan.
Zijn de illustraties de inspiratie voor het gedicht of andersom?
Het idee was er dus en toen
ben ik gaan nadenken over de

invulling. Wat zijn die Padden aan het doen? Hoe zien
ze eruit? In eerste instantie
heb ik de teksten geschreven
en daarna de illustraties gemaakt, maar het was tegelijkertijd ook een wisselwerking.
De ideeën voor de illustraties
in mijn hoofd bepaalden ook
de tekst.
Er staan enkele bijzonder originele padden in moet ik zeggen. Hoe kom je op het idee?
Tijdens mijn zoektocht naar
woorden met pad kwam ik
een aantal woorden tegen die
eigenlijk niks met een pad te
maken hebben. Niet met het
pad waar je op loopt en ook
niet met een pad als amfibie.
En juist omdat ze niet voor de
hand lagen, leek het mij grappig om die te gebruiken.
En zo komen we op originele wezens als de Schildpad,
de Bergpad, de Bospad, maar
ook de Coffeepad en de Fietspad. Ben je altijd zo creatief
geweest?

Als ik mijn kleuterjuf mag geloven was ik inderdaad altijd
al creatief, hoewel ik tijdens
een vingerverf les huilend
naar huis ben gegaan, omdat
ik bang was dat de verf er niet
meer af zou komen. Gelukkig
stond de school naast ons huis
en heeft mijn moeder mij weer
snel teruggebracht. Ik heb er
geen trauma aan overgehouden, want tegenwoordig zitten
mijn handen regelmatig onder
de verf.
Na de middelbare school heb
ik de opleiding Mode en Kleding gevolgd, waar ik de ontwerprichting op ben gegaan.
Tijdens mijn studie aan de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waarbij ik de richting
Tekenen-Illustreren heb gevolgd, kwam ik in aanraking
met de grote verscheidenheid
aan materialen en technieken
op het gebied van tekenen.
Vandaar dat mijn werk ook zo
breed en gevarieerd is. Ik vind
het heerlijk om telkens iets anders te doen en te proberen.
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Leuke kinderboeken

Spannende jeugdboeken

Padden op Pad

Kaori - Joke Hartog

Dit is een boek over bijzondere padden.
Padden die er raar uitzien met namen die je
bekend voorkomen.
Padden die je nog nooit heb gezien.

Kaori is een moedige jongen die zich beter thuis
voelt in de natuur dan in de stad. Samen met zijn
zusje Sabiya en zijn ouders zijn ze constant onderweg, totdat zich een ramp voltrekt en Kaori
en Sabiya alleen achterblijven in een wereld die
ze niet kennen.

Anka Willems

Ben je benieuwd hoe ze eruit zien?
Of ze vijanden hebben en avonturen beleven?
Ontdek het allemaal in dit boek!
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-65-9
Binnenkort verkrijgbaar!

Zonder de hulp van hun ouders moeten ze zien
te overleven. Kaori’s unieke manier van denken redt hen meerdere malen het leven en zorgt
ervoor dat ze tijdelijk onderdak vinden, maar
zijn wereldvreemdheid brengt hen ook in grote problemen. Wie zijn toch die mannen met de
tatoeage van twee gekruiste bijlen op hun hoofd
die het op Kaori gemunt lijken te hebben? En
wie zijn de Heren van de Vier Windstreken en
waar komt Kaori’s levensgevaarlijke drang om
te vliegen vandaan?
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-48-2

Wolkjes Doe Boekje

Bay en de Piraenauten

Met Wolkje’s Doe Boekje besteden we aandacht
aan de jonge lezertjes die ook graag kleuren en
spelletjes doen, want het vertelt niet alleen het
vrolijke verhaaltje van Wolkje die voor het eerst
gaat regenen, maar er is ook uren kleurplezier
en hele leuke spelletjes. Zoek de verschillen, een
doolhof, schaduwspel, noem maar op. Van alles
om je te vermaken.

Spannende Steampunk over een meisje en de
zoektocht naar haar stiefbroertje.

Gé Ansems

De illustraties zijn van de hand van Francien
van Lang.
Prijs: € 3,95
ISBN: 978-90-78437-37-6
‘Fiep Westendorp-achtige tekeningen en lieve, aandoenlijke personages.’
Eefke Boelhouwers, Omroep Brabant.
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Yvette Hazebroek

Bay woont bij de familie Veskan in Venida, een
luchtstad in het Zevende Luchtruim. Ze smokkelt Queriosa en ze is, net als haar stiefbroertje
Plum, een luchtkind. Ze kunnen dingen die gewoner mensen niet kunnen en lopen daarom
constant gevaar om ontvoerd te worden door
Piraenauten. Als haar broertje wordt gestolen,
besluit ze om al haar connecties als smokkelaarster te gebruiken om hem te vinden en terug
naar huis te brengen.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-50-5
‘Bay en de Piraenauten is het debuut van Yvette Hazebroek maar je zou denken dat ze al een ganse serie
uit haar pen getoverd heeft.’ 4 sterren.
Ingrid Poisson, Boeklovers
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Fantasie van het zuiverste water
Gé Ansems op dreef

Gé Ansems is een markant multitalent dat we
maar zelden zien. Een geboren toneelspeler,
draagt voor als geen ander, een talent dat hij
regelmatig ten toon spreidt tijdens beurzen, en
een kunstenaar met woorden. Soms wordt hij
beschuldigt van ‘Archaïsch taalgebruik’, hetgeen waarschijnlijk meer zegt over de woordenschat en taalkundigheid van de recensent
dan andersom. Daarnaast heeft hij een werkzaam leven als journalist achter de rug en is in
het bezit van een levendige fantasie. Met zo’n
combinatie aan talenten kan je unieke boeken
verwachten

En dat is inderdaad ook zo. Het eerste boek
dat bij Macc verscheen is een volstrekt uniek
fantasy boek, het eerste deel van de Dikke
Tot serie, Slaven van het Giechelbos. De titel alleen al doet vermoeden dat we hier met
een bijzonder boek te maken hebben.
Hoofdpersoon Dikke Tot woont in Totsmania, het verborgen land achter de regenboog.
Net zoals alle andere Totten heeft hij last van
werkkriebels en gaat naar de wereld aan de
andere kant van de regenboog om mensen
te helpen en te werken. En dat werken doet
hij op zijn eigen manier, want hij is tenslotte
een ‘vrije knecht’ en doet wat hij vindt dat hij
moet doen.
Dikke Tot komt echter terecht in Kwezelee,
waar werken verboden is. Hier komt hij achter het vreselijke geheim waar door niemand
over gesproken wordt, het geheim van de
Slaven van het Giechelbos.
Vanaf dat moment komen de meest fanta10

sievolle figuren langs en lijkt er geen einde
te komen aan de fantasie van de schrijver.
Niet voor niets is Gé Ansems onlangs ‘een
kunstenaar met woorden, een bard van de
Lage Landen’ genoemd. De commentaren
op het eerste deel van Dikke Tot logen er
ook niet om. Zo schreef Nancy Walburg van
Banger Sisters:
“Wanneer je leest in Dikke Tot, Slaven van het
Giechelbos word je direct meegetrokken in een
sprookjeswereld vol verbazende figuren … Dikke Tot, Slaven van het Giechelbos is een geweldig
leuk boek dat ook de jeugd zal aanspreken.”
Het tweede boek, In de Greep van de Roofboeken, waar bizarre figuren en wezens
als de Geinkwezels, Trippel de reusachtige
(muis), Clara Spotvogel, en enorme levende
oren weer tot leven komen, krijgt minstens
zo bijzondere commentaren .

“Wees gewaarschuwd: Dit is fantasie van het zuiverste water.”
(Marjo van De Leestafel)
“Ik heb genoten van de woordspelingen.” (Magic Tales)
Hier krijgen ook boeken een geheel eigen leven. Als er één
boek is dat geschikt is voor de ongeletterde mens, dan is het
dit boek wel…
Priem prijs
Maar de Fantasie van Gé Ansems houdt hier niet op. Hij heeft
in zijn carrière al meer dan eens bewezen dat hij prima in staat
is om voor kinderen en volwassenen te schrijven. Zijn in Verhalen Vertellers verschenen Michiel en de Bever heeft in 1990
een literaire prijs gewonnen en voor de wijkkrant Transvaal
heeft hij veel kinderverhalen geschreven. Het kon dan ook
niet uitblijven dat er een erg leuk kinder doe boekje van zijn
hand zou verschijnen, Wolkjes Doe Boekje.
Het vertelt het verhaal van een Wolkje, Henkie, die voor het
eerst de kans krijgt om te gaan regenen. Zijn oom Theo, die
op het punt staat om te gaan regenen, vindt het nog wat te
vroeg voor Henkie, hij moet nog maar een paar jaartjes wachten, maar dan wordt hij te hulp geroepen door Johan Kraai.
Deze heeft een heel leuk klusje voor hem…

Pagina’s: 300
€ 16,95
ISBN: 978-90-78437-07-9

Wolkjes Doe Boekje is niet zomaar een leuk kinderverhaaltje, het is vermakelijk, heeft humor en een moraal zonder belerend te worden. Daarnaast staat het vol met spelletjes en
kan er naar hartelust gekleurd worden. De Rijense illustrator
Francien van Lang zorgde voor de sfeervolle tekeningen en
de mooie omslag.
Het mooiste is echter om de schrijver aan de slag te zien tijdens een beurs of een voordracht. Zijn toneelervaring zorgt
voor een unieke belevenis. Ansems leeft zich helemaal in, ieder karakter heeft
zijn eigen stem en
uitstraling tijdens
de voordracht en de
schrijver trekt zijn
publiek probleemloos mee in zijn fantasiewereld. En daar
doen we het toch
voor?
Even helemaal ontsnappen aan het
dagelijkse leven en
jezelf onder laten
dompelen in een
hele andere wereld.
Die missie is bij Gé
Ansems meer dan
geslaagd.

Pagina’s: 393
€ 18,95
ISBN: 978-90-78437-12-3

Pagina’s: 227
€ 18,95
ISBN: 978-90-78437-55-0
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Interview metIllustratrice

Francien van Lang
Ze heeft in de loop der jaren al aardig wat op
haar naam staan. Niet alleen zijn alle illustraties
en de omslag van Arda het Aardrijkkaboutertje
door haar gemaakt, ook de tekeningen uit Wolkjes Doe Boekje van Gé Ansems komen van haar
hand en ze heeft tussendoor ook enkele boekomslagen gemaakt, zowel voor Macc als andere
opdrachtgevers.
Hoog tijd om wat beter kennis te maken met de
Rijense Francien van Lang, de persoon achter al
dit werk.

Het begon wat Uitgeverij
Macc betreft jaren geleden
met een toevallige ontmoeting met een oude klasgenoot en schrijver. Tijdens
het bijpraten bleek Francien
precies degene te zijn waar
zijn uitgeverij naar zocht op
dat moment. Het contact
was snel gelegd en we zijn
nu al heel wat jaren en ilustraties verder. Van sprookjesachtige gebouwen, tot eigenwijze kabouters en nog
veel meer.
Je hebt ondertussen verschillende boeken geïllustreerd voor Macc, maar
voor de lezer: Wie is Francien van Lang eigenlijk?
“Eigenlijk ben ik gewoon
nog 5 jaar en woon met mijn
vader en moeder nog op het
12

water en varen
we door het gebergte. Daar zag
je de draak, kikker en heel veel
kastelen bovenop een bergtop.
Natuurlijk woonde daar prinsessen en ridders in mijn fantasie. Later
ging ik vaak naar de dierentuin met mijn zoon en wilde
we het liefst een olifant, otters of een okapi meenemen
en in onze tuin zetten. Zoals

je ziet, veel te veel fantasie.
Gelukkig ben ik illustrator
geworden en kan ik al mijn
fantasie gebruiken in mijn
illustraties.
Ik heb geen vaste werktijden. Maar ook als ik niet aan
het tekenen of schetsen ben,
loop ik vaak over van nieuwe ideeen, maak ik foto’s
van dingen die ik onderweg
zie en later weer kan gebruiken in een van mijn illustraties.”

Bij Macc doe je veel illustraties voor kinderboeken,
maar dat is niet alles wat je
doet waarschijnlijk?
“Ja, ik doe grotendeels kinderboeken. Af en toe wel
eens een illustratie voor
tijdschriften of een ontwerp
voor reclame. En op dit moment vind ik het weer leuk
om eens een muurschildering te maken , wat ik eigenlijk jaren geleden heel veel
gedaan heb.”

Eigenlijk
ben ik
gewoon nog
5 jaar
Je hebt een wat sprookjesachtige stijl, die goed past
bij Arda en Wolkjes Doe
Boekje. Is dat bewust zo
ontwikkeld of ga je op je
gevoel af?
“In het begin tekende ik van
alles en probeerde een eigen
stijl te ontwikkelen, en zo
groeide het toch steeds meer
richting
sprookjesachtige
tekeningen, omdat ik daar
een soort sfeer kan maken
van hetgeen ik graag wil laten zien. Iets waar je als het
goed is vlinders van in je
buik krijgt en een beetje zon
in je hoofd voelt bij het zien
van de illustraties. Eigenlijk
dus op gevoel.
Arda was het eerste kinderboek dat je voor Macc hebt
gedaan. Kan je daar wat
meer over vertellen?
“Ik vond het super leuk om
te doen. Arda sprak mij me-

teen aan, een eigenwijs en
stoer aardrijkkabouterje. Ik
was dan ook heel blij dat de
uitgever en de schrijfster het
vertrouwen hadden om mij
dit te laten tekenen.
Wolkje was weer iets heel
anders, want nu moest er
ook kleurplaten bij. Is dat
een andere manier van werken?
Gê kan bijzonder goed
schrijven en prachtig vertellen! Het was voor mij zeker
heel anders om te tekenen.
Ik houd echt van kleuren
gebruiken en soms ook heel
gedetailleerd tekenen. Daar

moest ik wel rekening mee
houden om het niet te ingewikkeld te maken , zodat
de kinderen het wel goed
konden inkleuren. Maar een
hele leuke ervaring om te
doen.
Is er een boek dat jou qua
illustraties het meest bij is
gebleven en waarom?
Eigenlijk heb ik geen favoriet. Maar door het tekenen
van Arda en mijn kattenboekje, merkte ik wel dat ik
het leuk vind om illustraties
te maken bij verhalen waarbij je veel fantasie kunt gebruiken
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Verhalen Vertellers
Diverse auteurs

Een verhalenbundel met een unieke verzameling verhalen. Ziltpunk, Sciencefiction, Fantasy,
Steampunk… Ontdek de verborgen geheimen
van Mars en ontmoet de laatste draak van
Woudzee. Kent verliefdheid grenzen? Gaan
mens en natuur samen?
Verken de toekomst en het verleden op de vleugels van de beste binnen- en buitenlandse auteurs.
Met verhalen van: Tais Teng, Jaap Boekestein,
Uschi Zietsch, Karel Smolders, Johan Klein Haneveld, Theo Barkel, Yvette Hazebroek, Gé Ansems, Joke Hartog, Roderick Leeuwenhart.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-56-7
“…een gevarieerde bundel, waar ik een aantal heel
erg leuke uurtjes mee heb doorgebracht.”
Jos Lexmond, NCSF

Gebroken Hemel
Karel Smolders

Elke vier eeuwen botst onze wereld met deSpiegelwereld waar onbekende natuurwetten
gelden. Magische krachten liggen er voor het
grijpen. In 1619 probeerde een struikrover al een
doorbraak van de Spiegelwereld te forceren. Nu
zijn er weer vierhonderd jaren om en een nieuwe botsing dreigt.
De doordeweekse tiener Mack is zich nergens
van bewust. Hij wil gewoon uitvissen hoe het
zit met zijn klasgenote Lisa en haar rare tante.
Zijn nieuwsgierigheid komt hem duur te staan,
want Lisa en haar tante staan in het oog van de
dreigende storm uit de Spiegelwereld. Schimmige figuren azen op de krachten die de Spiegelwereld herbergt...
Prijs: € 14,95
ISBN: 978-90-78437-52-9
‘Het verhaal is echt spannend en je wilt alleen maar
doorlezen, omdat je wilt weten hoe het afloopt.’
In de boekenkast
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Robijnmaan - Nadine Stenglein
Een verboden liefde door de eeuwen heen.
Sinds mensenheugenis zijn zielenwachters op
jacht naar terugkomers, die de zielengroei van
de mensen verstoren en hun zielen willen stelen, om ze voor hun doelen te misbruiken en zo
in de verdoemenis te storten.
De jonge Faye heeft, zolang ze zich herinneren
kan, wonderlijke dromen, waarin steeds dezelfde jongeman voorkomt. Ze voelt, dat iets haar
met de geheimzinnige droomman verbindt en
laat zich onder hypnose brengen om meer over
de onbekende te ontdekken. Faye vermoedt
echter niet, wat ze daarmee in gang zet – want
de man van haar dromen bestaat echt, en haar
liefde voor hem begeleidt Fayes ziel al door de
eeuwen heen.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-49-9
“Vijf sterren, verfrissend nieuw.”
Manuela, Weltbild.

Zieleneiland - Gé Ansems
In Zieleneiland laat Gé Ansems zich van zijn
andere kant zien, het is een zinnenprikkelende
reis naar het mysterieuze eiland Ystafelle waar
gedachten gemeengoed zijn en figuren verschijnen en vervagen. Heden, verleden en toekomst
ontmoeten elkaar als Leonora haar jeugdvriend
Harry hier na een noodlanding ontmoet. Maar
wat is heden en verleden op een eiland waar tijd
geen betekenis heeft en een nieuwe toekomst
open ligt? Een toekomst die niet alleen over heel
haar leven beslist, maar iedereen waar ze van
houdt…
Zieleneiland is een magisch-realistische reis die
je meeneemt naar het voorportaal van het hiernamaals en regelmatig tot nadenken aanzet
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-55-0
‘Een roman die je echt een keer moet lezen.’
Nancy Walburg, Banger Sisters
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SCIENCEFICTION, FANTASY, GRIEZEL EN HEEL VEEL MEER!
Uitgeverij Macc kenmerkt zich niet alleen door het uitgeven van origineel werk van Nederlandse
bodem in het genre Sciencefiction, Fantasy en Horror, dankzij onze uitgebreide relaties in binnen- en buitenland hebben wij ook werk van Amerikaanse en Duitse topauteurs in ons fonds.
Uitgeverij Macc zal zich ook profileren met aangrijpende biografieën, leuke en originele
kinderboeken en spannende boeken voor de jeugd.

Uitgeverij Macc, magie met woorden.

Verwacht
Buitenaardse Geschenken - Joke Adam
Mieke Sanders is een alledaags meisje, maar vanwege haar slechte
cijfers, durft ze niet naar huis. Dan komt ze Odjaat tegen, een Razdiviaan die de Aarde op heeft gekocht tijdens een intergalactische veiling. Zijn doel: vrede stichten en Mieke is de meest geschikte persoon
om dat te bewerkstelligen. Hij neemt haar mee naar Razdiv zodat ze
aan haar opleiding als Hoeder van de Aarde kan beginnen.
Niet alles blijkt echter te zijn wat het lijkt.....

De Ring van Ardek - Tais Teng
In De Ring van Ardek en andere griezelverhalen brengt de Grootmeester
van Griezel zijn beste griezelverhalen in een boek samen. Dus nestel
je bij de open haard met een zwarte kat op schoot en laat je meeslepen naar duistere werelden.
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