Augustus 2019
Jaargang 1
nummer 2

De Gevonden Wereld

van Johan Klein Haneveld
De nieuwe Castlefest Kronieken

Een verbeelding vol
dinosauriërs

Uschi Zietsch

De Woudzee Kronieken

1

Voorwoord

Maccazine
Augustus 2019
Nummer 2

Opmaak
Bar productions
Uitgeverij Macc
Uitgeverij Life
Bongelakker 24
5122 GN Rijen
Telefoon:
06-48077267
Website:
www.uitgeverijmacc.nl
www.uitgeverijlife.nl

Met Castlefest voor de deur kan het niet anders dat het
volgende deel van de Castlefest Kronieken verschijnt. We
zitten ondertussen alweer aan het vijfde deel.
Vijf jaar Castlefest Kronieken.
Niet alleen beleven veel bezoekers van Castlefest ieder
jaar weer veel plezier aan de romans, maar de auteurs zelf
hebben er minstens zoveel plezier in tijdens het schrijven,
en dat is iets dat, bij wijze van spreken, van de bladzijdes
afspat.
Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? Van wie kwam het
idee? En hoe zit het met de nieuwste Kronieken?
Het nieuwste deel, De gevonden wereld, is geschreven
door Johan Klein Haneveld die er in geslaagd is om een
mooie opvolger te schrijven voor De Eindeloze Paradox
die mij alweer uit doet kijken naar het afsluitende deel van
deze tweede trilogie.
Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? Dat vertelt hij zelf
in het laatste artikel van deze uitgave.
Natuurlijk hebben we naast de Kronieken nog veel meer
nieuwe boeken en staat er nog het één en ander op stapel. Het vijfde deel van De Woudzee Kronieken van Uschi
Zietsch is klaar. Ditmaal gaan we vanaf deel 4, die zich in
de onderwaterwereld van de Nauraka afspeelde, naar de
toppen van de bergen waar de Fyrgar leven, het volk van
vuur.
Maar we hebben ook genoeg voor de liefhebber van originele sciencefiction.
Genoeg voor heel veel uurtjes wegdromen in een andere
wereld. We zien u graag tijdens Castlefest of één van de
andere festivals waar we de komende maanden te vinden
zullen zijn.

E-mail:
info@uitgeverijmacc.nl
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www.facebook.com/uitgeverijmacc
www.facebook.com/uitgeverijlife
www.twitter.com/uitgeverijmacc

Boeken.....................................................................................6

www.youtube.com/uitgeverijmacc
© Uitgeverij Macc 2019
Alle rechten voorbehouden. Aan
type- en zetfouten kunnen geen
rechten worden ontleend.

Boeken.....................................................................................14

Uschi Zietsch, de Woudzee Kronieken deel 5...................4
De Castlefest Kronieken ..................................................... 8
Boeken....................................................................................10
Een verbeelding vol dinosauriërs...................................... 12

Uschi Zietsch

De Woudzee Kronieken
Uschi Zietsch kan zonder meer geteld worden
tot een van de beste auteurs die Duitsland te
bieden heeft. Niet voor niets heeft ze in 2008
de literatuurprijs ontvangen van Amnesty International met haar kortverhaal ‘Aische’ en
was onlangs de winnaar van de Duitse Fantasy prijs. Ze begon haar carrière in 1986 met
de roman ‘Sternwolke und Eiszauber’ bij een
van de grotere Duitse uitgevers, Heyne. Al
snel viel ze op bij Pabel Moewig Verlag, de
uitgever die al sinds jaar en dag de grootste
Sciencefiction serie ter wereld uitgeeft, Perry
Rhodan. De naam van de onsterfelijke Terraan
begeleidt haar tot nu toe heel haar leven.

Als kind, zo verklaarde ze ooit in een interview, was ze al helemaal weg van de Duitse
SF serie. Toen de toenmalige hoofdredacteur
haar dan ook benaderde om toe te treden tot
het schrijversteam, was de keuze niet moeilijk. Het gevolg is dat ze van Perry Rhodan
lezer in Perry Rhodan schrijfster veranderde.
Haar eerste deeltje zou nummer 1652 worden,
Im netz des Quidor. Het resultaat tot nu toe
is indrukwekkend: 90 deeltjes, met als laatste nummer 3018, Welt der fünf Augen. Het
tweede deel van een dubbelroman waarin de
Aarde vervangen is voor een andere planeet
die precies op de Aarde lijkt, maar toch totaal
anders is.
Hiernaast heeft ze 13 deeltjes voor de Perry
Rhodan Neo serie geschreven, een tiental
boeken en miniseries in het Perry Rhodan
universum.
Fantasy en Horror
Eén van de oudgediende en meest succesvolle en productieve schrijvers in het Duitse taalgebied zou een van haar beste vrienden worden: Ernst Vlcek. Niet alleen een SF schrijver
die veel voor Perry Rhodan betekend heeft,
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maar ook een verdienstelijk horror auteur die
onder andere de serie Dämonenkiller opgezet
heeft. Voor deze reeks heeft ze ook verschillende romans geschreven. Net zoals voor de
series Ren Dhark, Bad Earth, Maddrax en
haar eigen Sunquest reeks. Aan inspiratie en
werklust ontbreekt het haar niet.
Naast Perry Rhodan, is ze in Nederland waarschijnlijk het meest bekend van haar Woudzee Kronieken, oorspronkelijk uitgegeven bij
Lübbe in drie delen, maar bij Fabylon in een
magistrale bundel bijeengebracht.
De Woudzee Kronieken vertelt het verhaal
van Rowarn, een ogenschijnlijk gewone jongeman die van jongs af aan al te kampen heeft
met gewelddadige uitbarstingen. Op een
ochtend wordt hij wakker naast het gruwelijk toegetakelde lijk van een jong meisje. Al
snel beschuldigen de bewoners Rowarn van
de moord. De zoektocht naar de waarheid
brengt een duister verleden met zich mee
naar boven. Rowarn begint aan een reis door
Woudzee op zijn zoektocht naar de waarheid.
Het eerste deel van deze Fantasytrilogie, getiteld Demonenbloed, oogst veel lof en bor-

duurt voort op haar eerste roman Sternenwolke und Eiszauber.
“Wie van Fantasy houdt, moet dit boek lezen.
Meer mythologie, heldenmoed en epiek zul je zelden vinden.” schrijft het Duitse Media Mania.
Zitten we hier dan in het ondertussen ‘standaard fantasy segment’ met draken en grootste veldslagen? Nee, in de eerste drie delen
van de Woudzee Kronieken schroomt Zietsch
al niet om unieke wezens in haar verhalen te
gebruiken. Natuurlijk zijn er Dwergen met
de typische kenmerken, maar ook Centauers
en Demonen. Machtige wezens die niets met
het horrorgenre te maken hebben trouwens.
Iets waar in het tweede deel van de Woudzee Kronieken, Nachtvuur, uitgebreid kennis
mee gemaakt wordt.
De afsluiter, Parelmaan, “is een waardige afsluiting van de Woudzee Kronieken.” (Christel
Scheja, fantasyguide).
Houden de Woudzee Kronieken hiermee op?
Gelukkig niet. In de opvolger Nauraka doet
ze er nog een schepje bovenop en duikt onder
in de waterwereld van Woudzee, Nauraka.
Nauraka
In Nauraka volgen we prins Erenwin en zijn
zus prinses Lurdèa. Duizend jaar na de epische gebeurtenissen van de voorgaande trilogie, weet niemand meer van het bestaan van
de Nauraka af, een oeroud en magisch volk
dat diep in de zee woont.
Ook in Nauraka zijn de beschrijvingen prachtig, de wezens fantasievol en het verhaal
spannend.
“Volbloed Fantasy. Het is niet alleen een spannend verhaal, maar de karakters komen echt tot
leven en de exotische cultuur wordt levensecht afgeschilderd.” oordeelt Fantasyguide.
Maar ook hiermee is Woudzee nog niet helemaal ontdekt. Want nu is deel vijf een feit,
Fyrgar, het volk van vuur.
De Fyrgar is een eeuwenoud en onsterfelijk
volk dat hoog in de bergen leeft. Afgezonderd van de rest van Woudzee behoeden ze
de kennis van Woudzee. Iedereen ziet hen als
een groot en wijs volk.
Hun leven bestaat uit verschillende fasen en
om de volgende fase van hun leven te bereiken, moeten ze ‘door het vuur’, een element
dat ze als geen ander beheersen.
Aldavinur, een van de leermeesters van de

Fyrgar, heeft de jonge Efrynn onder zijn hoede. Efrynn is echter jong, talentvol en heeft
een vurig karakter dat zich niet makkelijk
laat vormen. Tijdens een van hun tochten
door de bergen, stuitten ze op een vreemdeling die op onverklaarbare wijze hoog in de
bergen terecht is gekomen. De beide Fyrgar
nemen hem mee en verzorgen hem… en komen hiermee op het spoor van het raadsel
van de Schaduwwever, waar zelfs Aldavinur
nooit van gehoord heeft. De Schaduwwever
overspoelt de wereld met verschrikkingen.
Zelfs een van de machtigste tovenaars uit de
geschiedenis van Woudzee wordt te hulp geroepen.
“Samengesteld uit afwisseling, vertelling, spanning en een zekere mate van “high” weet Uschi
Zietsch vooral één ding: kleurrijk te boeien op vertellend maar toch hoog niveau.” Literatopia
Is dit het sluitstuk en nemen we hiermee afscheid van Woudzee? Laten we hopen van
niet.
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De Woudzee Kronieken
Demonenbloed

Parelmaan

Demonenbloed is het eerste deel van het drieluik van Uschi Zietsch, De Woudzee Kronieken.
Een meeslepend, origineel en spannend meesterwerk met een rijke achtergrond en mooi uitgewerkte karakters.

Het spannende laatste deel van De Woudzee
Kronieken.

Uschi Zietsch

Rowarn lijkt een gewone jongeman, maar van
jongs af aan heeft hij al gewelddadige uitbarstingen. Op een ochtend wordt hij wakker met
naast zich het lijk van een vreselijk toegetakelde
jonge vrouw. Al snel beschuldigen de bewoners
van de nabij gelegen stad hem en eisen vergelding. Rowarn kan zich echter niet herinneren,
dat hij de moorden begaan heeft en gaat op zoek
naar antwoorden uit een duister verleden

Uschi Zietsch

Het lot van Woudzee lijkt bezegeld; het zal veranderen in een bastion van de Duisternis. Alleen
de jonge ridder Rowarn kan het tij keren, mitrs het hem op tijd lukt om de verloren gegane
Splinter van een magisch artefact te pakken te
krijgen. daarvoor moet hij echter paden betreden, die voor een normale sterfelijke verboden
zijn… en die hem tot in het Demonenrijk voeren
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-00-0

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-00-0

“Parelmaan is een waardige afsluiter van de Woudzee Kronieken.”
Christel Scheja, fantasyguide.de.

Nieuwe druk. Binnenkort verkrijgbaar!

Nieuwe druk. Binnenkort verkrijgbaar!

Nachtvuur

Nauraka

Het tweede deel van de epische Woudzee Kronieken.
De strijd tegen de Duiwternis is nog niet voorbij!
Na een gruwelijke gevangenschap trekt de jonge
ridder Rowarn uiteindelijk met zijn reisgezellen
naar het legendarische rijk van de heelmeesteres
Arlyn. Het duurt niet lang voordat van alle kanten bondgenoten van Ardig Hal arriveren.

Duizend jaar na de strijd om het Tabernakel
weet bijna niemand meer van het bestaan van
het oeroude en magische volk der Nauraka af.
Verdeeld over verschillende koninkrijken leven
ze in nog kleine getale in de diepten van de zee.
Sinds de koninklijke stam de zee echter verlaten heeft, heerst een Hoge Koning over de verstrooit levende stammen, maar er is maar amper
contact.

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-00-0

Prijs: € 22,95
ISBN: 978-90-78437-50-5

‘Een fantastische leesbelevenis, net zoals het eerste
boek uit de Woudzee cyclus. Nachtvuur doet op geen
enkele wijze onder voor Demonenbloed en we kijken
uit naar de grote finale in Parelmaan.’
Stephanie Forster, Lies-und-lausch.de, 5 uit 5
sterren.

“Volbloed Fantasy. Het is niet alleen een spannend
verhaal, maar de karakters komen echt tot leven en de
exotische cultuur wordt levensecht afgeschilderd.”
Fantasyguide.de

Uschi Zietsch
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Fantasy van wereldklasse

Nieuwe druk. Binnenkort verkrijgbaar!

Uschi Zietsch
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Castlefest
Het zal in de zomer van 2014 geweest zijn,
tijdens een van de rustige momenten van die
dag, dat het idee van de Castlefest Kronieken
geboren werd. Samen met Gé Ansems zat ik
tijdens het festival, onder het genot van een
kop koffie, te genieten van een ogenblikje verdiende rust. De bedrijvigheid en de sfeer van
het festival op ons in laten werkend. Tot Gé
ineens met de opmerking komt: “ik zie zich
hier eigenlijk wel een verhaal afspelen.”

Verrast keek ik hem aan en vroeg me af waarom niemand anders nog op dit idee gekomen
is.
“Ja, je hebt zonder meer gelijk denk ik.”
Voor we er erg in hadden waren we verwikkeld in een geanimeerd gesprek hoe het verhaal eruit zou kunnen zien, wat een pakkende titel zou zijn. Die titel was snel voor elkaar:
De Castlefest Kronieken.
Het idee was geboren.
De eerstvolgende stap lag voor de hand.
Na het festival werd er contact opgenomen
met Mark en we legde het idee voor. Hij was
meteen enthousiast en… we kregen de vrije
hand. Wat kan je je als auteur nog meer wensen?
Een jaar lijkt vervolgens tijd zat om een eerste
deel te regelen, maar met alle andere zaken
die lopen, is een jaar angstwekkend kort. Er
moest toestemming gevraagd worden aan
enkele mensen die jaarlijks op het festival te
vinden waren, of zij in het verhaal wilden
‘meespelen’. Het strekt tot ieders eer, dat er
telkens weer met enthousiasme gereageerd
werd. “Perry de rattenvanger”, die een be8

langrijke rol had in het verhaal, stelde zich
beschikbaar voor de omslag en, ere wie ere
toekomt, Gé Ansems schreef begin 2015 in 2
maanden het eerste deel. We hadden drie delen gepland, een trilogie, waarvan het eerste
deel, met de wat geheimzinnige titel Wanneer de zon terugdraait, in augustus 2015 uit
zou komen.
Toen het uiteindelijk zover was en de eerste
mensen bij de stand om de Castlefest Kronieken kwamen vragen, leek het hek van de
dam te zijn. We hadden niet verwacht dat er
zoveel enthousiasme zou zijn onder de Castlefest bezoekers.
Naast de complimenten over het spannende
en fantasievolle verhaal was het voornamelijk
de herkenning en het gevoel Castlefest thuis
nog eens na te beleven vanuit je luie stoel
(met natuurlijk een glaasje mede in de hand)
in een Fantasyboek met een o zo herkenbare
omgeving, dat de populariteit kan verklaren.
In de jaren daarna nam eerst Tim Lommerse het stokje over van Gé en schreef met De
Dood waart rond een waardig vervolg, waarna het aan ondergetekende was om het verhaal af te ronden in het laatste de van de trilogie: Broeders door de tijd.
De omslagen werden ondertussen gemaakt
door illustrator Maarten de Bruin, die het redactieteam was komen versterken.

Tussendoor was er regelmatig contact met de organisatie. Tijdens een van de andere
beurzen waar we door het jaar
staan, kwam de positieve reactie dat ze ‘het heerlijk vonden
dat mensen zoveel inspiratie
uit het festival halen’.
Dat is denk ik ook de reden van
het succes van Castlefest. De
sfeer is uniek en ieder jaar kijk
je er als vaste bezoeker of standhouder weer naar uit. Die sfeer
proberen we ook in de boeken
weer te geven. Maar ook hoe
het er in de stand van Macc aan
toegaat. Ja, het is echt altijd zo
gezellig achter de stand en ja,
er wordt inderdaad aardig wat
koffie gedronken.
Ondertussen zijn we alweer toe
aan het vijfde deel van de Castlefest Kronieken, De Gevonden
Wereld, met deze keer als auteur Johan Klein Haneveld.
Dit keer verschijnen er bekende figuren uit de wereldliteratuur op Castlefest. Fantasy met
een knipoog naar de realiteit
en naar oude helden die begon
in het vierde deel, De Eindeloze Paradox. Een mysterieuze
show op Castlefest haalt de beroemdste speurder alle tijden
naar het festival, waarna het natuurlijk niet
lang duurt of hij zal zich in deze voor hem
vreemde tijd moeten bewijzen.
De Gevonden Wereld pakt het verhaal letterlijk op waar deel vier eindigde, want er staan
grote verrassingen op de Castlefest bezoekers
te wachten.
Ook deze keer zullen in het derde deel van
deze cyclus alle verhaallijnen bij elkaar komen en de ontknoping volgen, maar dat is
iets voor 2020...

De gevonden wereld
Johan Klein Haneveld

De mysterieuze show op Castlefest heeft grote
gevolgen gehad. Het is slechts aan de onnavolgbare speurder uit Baker Street, die op geheimzinnige wijze op Castlefest terecht is gekomen,
te danken dat een groot onheil is afgewend. De
als Dokter Watson verkleedde Arthur Dogan
werd meegesleurd in deze gebeurtenissen en
staat de beroemde speurder bij. De bizarre situatie heeft echter grote gevolgen op hem, zeker
als ook nog eens blijkt dat een beroemde professor zijn opwachting maakt met meer dan levensgrote problemen in zijn kielzog.
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-66-6
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De Castlefest Kronieken
Wanneer de zon terugdraait

Broeders door de tijd

Willem van Straeten, journalist voor een toonaangevend dagblad, ontvangt een mysterieuze
e-mail. Een mail die eigenlijk niet kan bestaan,
omdat hij verzonden is vanuit Parijs in 1871! De
afzender is een Leidse professor die getuige is
van de triomfmars van de Duitse soldaten tijdens de finale van de Frans-Duitse oorlog. Hij
richt zich met een smeekbede direct tot de 21e
eeuwse journalist; een onbekende kracht heeft
zich over zijn zoontje ontfermd en hij, Willem
van Straeten, heeft de mogelijkheid om zijn kind
te helpen. Is Willem het slachtoffer van een virus
of is de mail echt in 1871 verzonden?
Geleid door een onbestemd gevoel belandt hij
uiteindelijk op het Castlefest, waar werelden samenvallen en een machtige geest de mensheid
bedreigt.
Castlefest, waar de realiteit fantasie wordt…

De manipulaties van Azoëllos blijken veel verder te gaan dan iedereen oorspronkelijk aannam. Willem van Straeten, die de strijd aanbond
met de machtige tijdsdemon, bleek al eerder het
slachtoffer te zijn van zijn manipulaties, maar
kon zich hier niets meer van herinneren. Nu
krijgt hij zijn geheugen langzaam terug, maar is
dat nog wel op tijd of zijn de manipulaties al te
ver gevorderd en is Azoëllos te machtig? Afgesneden van al zijn vrienden lijkt Willem de klus
alleen te moeten klaren, maar hulp komt uit een
onverwachte hoek. Ondertussen krijgen bizarre gebeurtenissen ook nu weer het Castlefest in
zijn greep. Vreemde wezens duiken op en zaaien verwarring, realiteit en fantasie lijken in een
gordiaanse knoop te zitten. Castlefest, waar de
realiteit fantasie wordt…

Gé Ansems

Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-23-9

Theo Barkel

Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-40-6

De Dood waart rond

De eindeloze paradox

Dit tweede deel gaat verder waar deel één van
de Castlefest Kronieken ophield; Willem van
Straeten heeft de strijd aangebonden met de
machtige tijdsdemon Azoëllos, maar deze geeft
zich niet zomaar gewonnen. Alle natuurwetten
tartend is het Castlefest in het verleden verdwenen en bevindt zich in een soort eeuwigdurende
cyclus. Ondertussen duiken overal de meest fantastische creaties op die de menselijke geest ooit
hebben verzonnen, en niet ieder fantasiewezen
heeft het beste voor met zijn geestelijke ouders.

Het loopt tegen het einde van de negentiende
eeuw als er in bakerstreet in Londen een brief
wordt bezorgd die de nieuwsgierigheid van de
bewoner opwekt.

Heden, verleden en fantasie dreigen in een onontwarbare kluwen in elkaar verweven te raken
als zelfs de Dood zich op Castlefest vertoont…

Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-51-2

Tim Lommerse

Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-35-2
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Waar realiteit fantasie wordt

Theo Barkel

Vele jaren later maakt weduwnaar Arthur Dogan zich op om, verkleed als Dokter Watson,
naar Castlefest te gaan. Daar is hij getuige van
een mysterieuze show die de fantasie lijkt te
ontstijgen en de beste speurder ter wereld voor
een raadsel stelt…

‘Theo heeft weer een vermakelijk en leuk deel van de
Kronieken geschreven. (…)Echt een aanrader voor
iedereen, ook al ben je nooit op Castlefest geweest.’
Hebban, Prinses Marcella
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Een verbeelding vol

dinosauriërs

Zolang ik me kan herinneren ben ik in de ban
van uitgestorven dieren en dan met name de dinosauriërs. Ik weet nog dat mijn opa en oma een
boek hadden over het leven in de prehistorie, dat
ik keer op keer las, vooral vanwege de fantastische illustraties (en fascinerende stambomen). Al
snel las ik ook alle boeken die ik over dinosauriërs mocht meenemen uit de bibliotheek. Het idee
dat er voor de mens zulke bizarre levensvormen
op Aarde leefden, totaal anders dan wij, met eigen
gedrag en eigen aanpassingen aan hun leefomgeving sprak tot mijn verbeelding.

Zelfs zo dat ik er over ging
schrijven. Mijn eerste boek
schreef ik toen ik nog maar
acht jaar oud was, in een
schrift met harde kaft dat
ik nog steeds in de kast heb
staan. Het was een non-fictieboek, getiteld ‘Fosielen en
levende fosielen’. Kennelijk
had ik eerst de inhoudsopgave opgesteld, met titels
als: ‘Zit er nog een dinosaurus in de Kongo?’ en ‘Is de
buidelwolf uitgestorven?, en
begon ik pas daarna aan het
boek zelf, want dat ging over
heel andere zaken. Zoals de
‘evolutietheorie van Chales Dawin’ en dat die fout
was - zo had ik het immers
in de kerk geleerd. Tegelijk
tekende ik echter wel evolutionaire stambomen en een
schema van hoe landplan12

ten ontstonden.
Verhalen volgden al snel toen
we op school de
opdracht
kregen
opstellen
te schrijven. Ik
weet nog dat ik
ervoor koos een verhaal te
schrijven op basis van de
titel ‘Het grote geluk van
domme Daan’ - Daan bleek
daarin iemand te zijn die bij
Loch Ness bivakkeerde om
het mythische monster op
de gevoelige plaat vast te
kunnen leggen. Het schrijven van opstellen beviel me
erg goed. Zo goed, dat ik
het liefst vaker wilde doen
dan een of twee keer per
jaar. Het kwartje viel dat ik
ook gewoon thuis verhalen
kon schrijven. Toen ik elf
was zette ik mijn verhaal
‘De mosasaurus’ op papier.
Hierin slaat in het Krijttijdperk een bliksem in zee in,
waardoor een mosasaurus
wordt verplaatst naar onze
tijd en terecht komt in openluchtzwembad De Hoorn in

Alphen aan den Rijn. Mijn
tweede voor mezelf geschreven verhaal? Dat was ‘De
Nessiteras rhombopteryx’ over, jawel: het monster van
Loch Ness.
Toen ik op de middelbare school zat, stelde een
vriendje voor om samen
een boek te gaan schrijven.
We zouden om de beurt
een pagina schrijven. Ik had
daar wel oren naar. Maar
na twee pagina’s hield hij
het voor gezien. Ikzelf had
echter het verhaal al in mijn
hoofd zitten, en schreef vrolijk door. Het leidde tot mijn
eerste serieuzere verhaal
over biologen Joost en Cliff
en de Japanse Yoko Oshida
(gebaseerd op mijn favoriete stripheldin). De titel?
‘Het eiland der pterodactylen’. De hoofdpersonen
stortten met hun vliegtuig
neer op een eiland, bevolkt
door dinosaurussen zoals
de Deinonynchus en de Deinocheirus en andere prehistorische wezens zoals sabeltandtijgers en trilobieten. Ik

had kort ervoor het bekende
boek van Michael Crichton
‘Het Sauriërpark’ gelezen
en liet me daar vrolijk door
inspireren. Er volgden in
de serie twee boeken over
haaien, een over olifanten,
een over krokodillen en een
over reuzenbidsprinkhanen
uit de toekomst.
Er begint voor de aandachtige lezer waarschijnlijk een
patroon te ontstaan. Toen ik
uiteindelijk boeken begon
te schrijven met het doel
ze te laten uitgeven, koos
ik voor andere onderwerpen: een ruimtereis naar
Neptunus, een opstand op
Mars, en een fantasywereld
waar een reuzeninktvis in
voorkwam. Ik bleef echter
nog altijd door dinosauriërs gefascineerd, blijf op de
hoogte van de nieuwste opgravingen en ontdekkingen,
en ga erg graag naar natuurhistorische museums.
Het verlangen om over ze te
schrijven bleef dus ook gewoon bestaan. Zo schreef ik
een fanfictieverhaal waarbij
Indiana Jones terechtkwam
op de verloren wereld uit de
boeken van Arthur Conan
Doyle, maar waar de dieren
lijken op die uit de Jurassic
Park-film. Ik wist zelfs verwijzingen naar dinosauriërs
te verwerken in de novelle
‘Conquistador’, het titelverhaal van de gelijknamige verhalenbundel. Maar
ik was nog niet tevreden.
Op de een of andere manier
wilde ik een verhaal schrijven waarin ik mijn liefde
voor dinosauriërs kon overdragen. Waarin ik de fascinerende manieren kon laten
zien waarop ze waren aangepast aan hun wereld, hun
unieke onderlinge verhou-

dingen, maar ook hun verwantschap met vogels. Wist
je dat de meeste dinosauriërs veren hadden? Het waren geen monsters die traag
door moerassen waadden
op zoek naar mensen om te
verslinden. Dat was echter
ook boeiend aan prehistorische dieren, niet alleen hun
schoonheid, maar ook het
avontuur dat ze vertegenwoordigen. Een tijger van
dichtbij zien in de dierentuin
blijft om diezelfde reden indrukwekkend. Moet je nagaan hoe je hart in je keel
zou bonzen als je een Tyrannosaurus zou tegenkomen!
Ik kon echter geen manier
vinden om mijn verlangen
te verwezenlijken. Moest ik
mijn karakters door de tijd
laten reizen? Dat hadden
zoveel schrijvers al gedaan.
Moest ik ze dinosauriërs
laten tegenkomen op andere planeten? Dat de evolutie daar gelijke paden had
gevolgd als bij ons leek me
onwaarschijnlijk. Waren het
klonen? Michael Crichton
en Steven Spielberg hadden het gras al voor mijn
voeten weggemaaid. Toen
Theo Barkel me vroeg
een deel te schrijven voor
de Castlefest Kronieken
ontstond er echter een
mogelijkheid die ik over
het hoofd had gezien! In
het deel dat Theo schreef
kwamen door de werking
van een mysterieus apparaat karakters uit verschillende verhalen terecht op
het festival. Op diezelfde
manier konden ook de dinosauriërs uit een verhaal
het Keukenhofterrein bereiken. En omdat Sherlock
Holmes een rol speelde in
deze trilogie, was ook al

snel duidelijk uit welk verhaal de dinosauriërs zouden
komen, namelijk het boek
dat de auteur van Sherlock
Holmes over ze schreef: ‘De
verloren wereld’. Een verloren wereld die in mijn verhaal onverwacht is teruggevonden. De aanwezigheid
van prehistorische monsters
op Castlefest veroorzaakt
natuurlijk chaos, en alle bezoekers zullen moeten samenwerken om deze dreiging het hoofd te bieden.
Ondertussen krijgt Sherlock
Holmes te maken met een
gruwelijke moord: een man
die met een harpoen aan
een boom is gepind. Meer
verklap ik er niet over. Dit
zal overigens niet de laatste
keer zijn dat dinosauriërs in
mijn verhalen opduiken. Ik
blijf nog steeds geboeid door
hun diversiteit. Laten we er
in de tussentijd voor zorgen
dat de diverse levensvormen die nu op Aarde leven
niet uitsterven en tot de categorie van de dinosauriërs
gaan behoren. Want nog beter dan wezens tegenkomen
in je verbeelding is als ze
echt bestaan …
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Buitenaardse Geschenken

Shadajaël - De Spooktrein

Mieke Sanders is een alledaags meisje. Bang
vanwege haar slechte cijfers, durft ze niet naar
huis. Dan komt ze Odiaat tegen, een Razdiviaan die de Aarde op heeft gekocht. Zijn doel:
vrede stichten. 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. Samen
met vijftig kandidaten die tot Hoeder van hun
wereld aangesteld zullen worden, begint ze aan
haar opleiding.

Na de belevenissen met Mathhamors Doodskoets is Shadajaël op het spoor gekomen van
Thaly Montèz, een mysterieus edelman die al
jaren achter hem aan blijkt te zitten en op wraak
zint. Shadajaël heeft echter geen idee waarom. Het spoor van Montèz leidt hem naar de
Spooktrein en er is geen andere keuze over dan
de edelman te volgen.

Joke Adam

Niet alles blijkt echter te zijn qwat het lijkt en
wordt alleen maar gecompliceerder als ze haar
opleiding afgerond heeft.. Mieke komt voor een
zware keuze te staan....
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-63-5

Orkaanhoeder en
Dijkenfluisteraars

Tais Teng & Jaap Boekestein
Welkom in de broeikaswereld van Ziltpunk!
In vier denderende verhaaluniversa schetsen
Tais Teng en Jaap Boekestein toekomstbeelden
vol Hollands Glorie, woeste natuur, grootse
technologie, humor en spanning.
Vlieg mee met de orkaanhoeders van Volendam. Converseer met levende dijken en krabbenlegers die de verdronken landen aan de zee
ontrukken.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-52-9
“Alle elf ziltpunk pareltjes zit boordevol vondsten.
(…) Deze bundel smaakt naar meer met een tik of
tikje zilt. Naar héél veel meer.”
Jos Lexmond, NCSF
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Theo Barkel

De Spooktrein blijkt een machtig wapen te zijn
in de handen van een onbekende demon, maar
langzaam maar zeker ontsluiert hij diens gruwelijke geheim.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-64-2
“Er zijn weinig Nederlandstalige schrijvers die zo
goed hun verhalen kunnen vertellen, en ik was dan
ook erg onder de indruk van het boek.” Cijfer: 9.
Stephen King Fanclub.

Als een leven botst
Martijn Kregting

Brigadier Steffen Benson is de spreekwoordelijke olifant in een porseleinkast. Met zijn neiging
om met politiewerk buiten de gebaande te treden en een misstap als alcohollist, lijkt hij zijn
carrière vroegtijdig getorpedeerd te hebben.
Als hij samen met forensisch rechercheur Merel
Rogiers de leiding krijgt over het onderszoek
naar de vondst van vijf door geweld om het leven gekomen mensen in een oude kelder, lijkt
het Bensons laatste kans om nog verder te komen bij de politie. Hij grijpt die kans met beide
handen aan. Maar al snel komen hij en zijn collega’s er achter dat de zaak waar ze mee bezig
zijn een vreemde wending krijgt.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-69-7
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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
De Weerling boek 3 - Vrijheid
Christopher C. Petersen

Het derde en afsluitende deel van De Weerling trilogie zal in de loop
van 2020 verschijnen.

De Quantumdetectives

Theo Barkel & Johan Klein Haneveld
In het jaar 2034 wordt tijdens restauratiewerkzaamheden een opvallende vondst gedaan in de vorm van een wel heel bijzonder lijk.
Rechercheur Nadine Sanders wordt op de zaak gezet, die langzaamaan een bizarre wending krijgt.
Een spannende SF-thriller die tevens een realistisch beeld van onze
toekomstige maatschappij probeert te geven.
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