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Voorwoord
De donkere maanden beginnen... duisternis werpt zijn
grauwe sluier gestaag vroeger over ons land... Halloween
is in aantocht... dus wat is er beter dan een Maccazine dat
vol staat met Vampieren & Demonen om de avonden met
een griezelig goed boek bij de open haard te kunnen vullen en de nachten met een fatsoenlijke nachtmerrie?
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Een speciale uitgave die zijn blikken deze keer over de
grenzen van de dood werpt en zich afvraagt of er meer is
tussen hemel en aarde en of we wel naar een betere plaats
gaan als we ons stoffelijk omhulsel afleggen.
Is het als in Zieleneiland van Gé Ansems? Een meesterwerkje dat het hiernamaals op een bijzondere wijze neerzet? Of moeten we het toch in de wat gruwelijkere hoek
zoeken van Shadajaël? Johan Klein Haneveld interviewt
auteur Theo Barkel en tracht erachter te komen wat een
horrorschrijver beweegt en hoe verwrongen de geest van
een schrijver in elkaar moet zitten.
Maar of dat zonder slag of stoot gaat..?
We blijven deze keer echter niet in Nederland, maar zijn
ook naar het Beierse woud getrokken om meer te weten
te komen over de Duitse schrijfster Nadine Stenglein, die
met Robijnmaan een niet alledaags vampierverhaal neergezet heeft met een bijzondere liefdesgeschiedenis.
Voor de liefhebbers tenslotte die moeite hebben met wachten is er een voorproefje van de nieuwe roman van Tais
Teng die binnenkorrt zal verschijnen, De Ring van Ardek.
Wilt u onze auteurs ‘live’ ontmoeten en een boek met
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Interview met een

Horrorschrijver
Johan klein Haneveld

Mijn uitgever vroeg mij om voor de nieuwe editie
van het Maccazine een interview af te nemen bij
de schrijver van de Shadajaëlboeken, Theo Barkel. Een interview met een auteur, daar zei ik natuurlijk geen ‘nee’ tegen. Ik begon pas te twijfelen
toen ik zijn adres intoetste in mijn TomTom. Hij
leek de locatie eerst niet te kunnen vinden, maar
opeens verscheen er een stip. Ergens in een bos in
Brabant, ver bij zelfs de smalste verharde wegen
vandaan. Maar wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen.
Dus ging ik op pad. Het ging direct al mis met een
klapband...
Een klapband waarvoor de wegenwacht
moest komen die vervolgens uren bezig
bleek. Vervolgens nam ik een verkeerde afslag waar ik pas laat achterkwam en tenslotte
verdwaalde ik op de zandpaden in het woud,
waar ondertussen de schemering was gevallen. De benzine raakte op en ik moest verder
lopend mijn weg banen, omgeven door flarden mist. Uit de duisternis aan weerszijden
van me klonken krakende geluiden, te ritmisch om afkomstig te zijn van de bomen.
Mijn pad voerde mij naar een oud kasteel, beschenen door het bleke licht van de maan met
in het torenraampje de starende ogen van een
kerkuil. Toen ik de grote eikenhouten deur
naderde, zwaaide die als vanzelf naar binnen
open. Mijn hart ging tekeer als een xylofonist
met xtc op en het zweet droop uit mijn haar
in mijn kraag. Aan het plafond hingen kroonluchters met daarin brandende kaarsen, maar
het gele schijnsel bereikte bij lange na niet
de hoeken van de hal. ‘Meneer Barkel?’ Ik
probeerde mijn stem te verheffen maar mijn
keel bevond zich in de strakke greep van een
klem. ‘Meneer Barkel? Ik kwam hier voor het
interview over Shadajaël.’
‘Ah,’ klonk een galmende stem uit de schaduwen. ‘Ik begon net honger te krijgen.’
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Ik deinsde achteruit toen een indrukwekkende, lange gestalte verscheen. De man ging gekleed in een lang gewaad, waarvan de zomen
over de grond sleepten. Hij was degene naar
wie ik op zoek was, want zijn ogen toonden
de maniakale blik die ik bij meer auteurs had
waargenomen. Hij nam mij aandachtig op en
glimlachte uiteindelijk. ‘Zullen we dan maar
beginnen?’
Ik dacht in zijn brede mouw iets te zien blinken als een mes, maar het volgende moment
was het verdwenen. Ik besloot er geen aandacht aan te besteden en schraapte mijn keel.
Wanneer begon je met het schrijven van
Shadajaël? En wat was de aanleiding?
Het eerste boek van Shadajael verscheen in 2006,
maar het is de schuld van een goede vriend van me
dat ik horror ben gaan lezen en schrijven. Hij las
in mijn schooltijd in de jaren ’80 namelijk de van
oorsprong Duitse reeks John Sinclair, over een
Scotland Yard agent die jacht maakt op bovennatuurlijke wezens (van vampieren en ghouls, tot de
duivel zelf). Erg leuke en fantasievolle verhalen. Ik
ben het ook gaan lezen - waar mijn moeder trouwens minder blij mee was. Ik ontdekte daarnaast
dat een van de grote oude Perry Rhodan auteurs
(Ernst Vlcek) tevens een zeer goede horrorauteur

wat. Zijn reeks Dämonenkiller is in Duitsland een
begrip. Op een gegeven moment kreeg ik het idee
een horrorroman te schrijven vanuit de kant van
het slachtoffer, een waar je een boodschap mee kon
uitdragen zonder te belerend te worden. Dus niet
zomaar horror, maar een verhaal met diepgang.
Dat was een hele leuke uitdaging en met resultaat,
zoals nu blijkt.
Had je ooit gedacht dat je vooral bekend
zou komen te staan als schrijver van horrorverhalen?
“Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk een SF-schrijver in hart en nieren. Het verhaal Wedergeboorte
in de bundel Verhalen Vertellers is een voorbeeld
van wat ik het liefste schrijf. Alleen sloeg ik vroeger iets te ver door naar de technische kant en
verloor andere belangrijke aspecten daardoor uit
het oog. Nu maak ik die fout niet meer. Een goede
vriend van me, een oud leraar Nederlands, heeft
mij hier in het verleden goed bij geholpen, dus…
bedankt Kees!
Naast de verhalen van Shadajaël, waarvan de derde bundel voorzichtig voor volgend jaar gepland
staat, staan er dan ook eindelijk SF-romans op de
planning. De titel van de eerste SF-roman die ik
alleen zal schrijven is Sterrenwind. Het oeuvre
breidt zich dan ondertussen uit van Horror, tot
Fantasy, waargebeurd en SF. Dat is ook wel leuk.
Ik houd er niet van om slechts één soort verhalen
te schrijven. Een beetje afwisseling moet er zijn.
Zijn er karakters uit de boeken gebaseerd
op echt bestaande personen?
Ja, de priester, kapelaan Kalter, die een bijzondere
plek in het verhaal inneemt, is gebaseerd op een
echte priester die ik heel goed gekend heb en voor
wie ik altijd enorm veel respect heb gehad. Kalters onorthodoxe instelling en humor is helemaal
rondom hem opgebouwd. Dat was niet helemaal
bewust trouwens, maar ik ontdekte dat hij wel
heel veel op die man leek en, omdat de echte priester ondertussen overleden is, leek het me wel een
mooi eerbetoon aan hem.
Waarom spelen veel verhalen uit de reeks
zich eigenlijk in het verleden af?
In de hele verhaallijn van de eerste twee omnibussen, dus de eerste acht verhalen, zat dat al ingebouwd. De Burcht van Montèz, het eerste verhaal
over Shadajaël dat werd gepubliceerd (en geschreven trouwens), speelt zich al af in het verleden. Ik
wilde voor mijn verhalen een groot speelveld heb-

ben in plaats van me te beperken tot het heden en
me daarmee wat afzetten tegen de ‘standaard’ horror. Tevens gaf het de mogelijkheid om tijdparadoxen in te bouwen in een horrorverhaal. Zo komt
toch weer die SF liefde voorbij. En omdat ik toch
al ging werken met heksen, edellieden die hun ziel
verkopen tot aan slechteriken uit het Oude Testament en de Hel zelf, kon ik er net zo goed een soort
odyssee door de tijd van maken.
Sommige gebeurtenissen in de verhalen
zijn echt gruwelijk! Waar haal je de inspiratie daarvoor vandaan?
De inspiratie komt bijna altijd uit een onverwachte hoek. Eén verhaal is bijvoorbeeld ontstaan doordat Nettie en ik bij een wandeling in Steffenshausen (Luxemburg) een soort grafzerk zagen aan de
rand van het bos. Het was een nogal bizar gezicht.
Wat er op stond was absoluut niet te lezen, maar
daar ging het niet om. Enkele minuten later was
het verhaal De Bloedhonden geboren. In De Schaduwmachten van Mathamor komt Shadajaël in
de Hel terecht. Tja, als je je ergens helemaal kan
laten gaan wat broeierigheid betreft en toch geloofwaardig blijven, is het daar wel. Voor dit deel
was Inferno van Larry Niven en Jerry Pournelle
trouwens een inspiratiebron (toch weer die SF, ik
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kan het ook niet helpen). Hoe die bloederige ideeën
vervolgens bij me naar boven komen? Ik weet het
niet, ze zijn er gewoon. Soms door bizarre associaties van dingen die je ziet of hoort. Soms sijpelen
ze langzaam naar binnen en groeien uit tot wat
ze zijn. Misschien moet je als horrorschrijver toch
een beetje verwrongen geest hebben?

omdat ze het verhaal toen al te heftig vonden (en
die waren echt geen vijf jaar).
Er is zelfs ooit een vertaler geweest die de opdracht
terug heeft gegeven omdat ze de heftigheid van het
verhaal simpelweg niet aankon! Ik wist niet of ik
moet lachen toen ze het zei of dat ik teleurgesteld
moest zijn.

Wat vind je zelf de meest spannende scene
uit de Shadajaëlverhalen?
De belangrijkste scene van De Burcht van Montèz
is me altijd wel bevallen, als de Edelman Montèz
de onsterfelijkheid tracht te verkrijgen door drie
cirkels van levende harten. Maar ik denk dat De
Doodskoets wel een van mijn favorieten is, en dan
vooral het deel waarbij Shadajaël zich langzaam
begint te realiseren hoe de vork in de steel zit.
Maar De Spooktrein heeft ook weer zijn momenten …

Wat zijn je toekomstplannen met betrekking tot Shadajaël?
Na Mathhamor, deel 2 dus, was ik eigenlijk niet
meer van plan met Shadajaël verder te gaan. Maar
in de loop der jaren bleven de positieve opmerkingen en de vragen om een vervolg toch komen en
ik besloot De Doodskoets af te schrijven (dat verhaal lag al jaren half klaar in de spreekwoordelijke
la). Nu de reacties op beide delen zo goed zijn en
de ideeën voorlopig nog niet uitgeput zijn, komt
volgend jaar (hopelijk in oktober/november 2020)
de derde omnibus uit. Hij gaat De zusters van de
Duisternis heten. Shadajaël komt in deze bundel
in ons land terecht en reist weer een stukje verder
naar het heden. Dat allemaal dankzij een bezoekje
aan een kasteel in Limburg van jaren geleden. Er
liggen verder genoeg ideeën voor weer een volgend
deel en er zijn ondertussen genoeg slechteriken en
demonische schenen om tegen te schoppen om vrolijk verder te blijven schrijven. Ik beleef er zelf veel
te veel plezier in.
Zoals de lezer wel opgevallen zal zijn is het heerlijk je als schrijver zo uit te kunnen leven als ik dat
kan in Shadajaël. Zullen we dan nu gaan eten?

Welke acteur zou Shadajaël moeten spelen
in een Hollywoodverfilming? Welke regisseur zou die film moeten maken?
Hahaha, die vraag zag ik niet aankomen. De eerste filmmaker die in me opkomt is Peter Jackson.
Die heeft enkele geweldige horrorfilms gemaakt
(Braindead bijvoorbeeld) voordat hij aan Lord of
the Rings begon. Ik denk dat hij mijn eerste keus
zou zijn. Maar welke acteur? Dat is een moeilijke. Het is makkelijker een heleboel acteurs op te
noemen die ik absoluut niet zou willen. Ik denk
dat ze gek van mij zouden worden bij de casting.
‘Nee, die is te knap. En die te dik. Hmm, net wat
te jong. Die mist levenservaring. Volgende!’ Kan
ik de vrouwelijke rollen niet indelen? Daar ben ik
zo uit denk ik …
Wat zou er gebeuren als Shadajaël het chagrijnige slagzwaard ontmoet?
Die wordt helemaal gek! Dat kan ik Shadajaël niet
aandoen. Het zijn een beetje botsende karakters,
denk ik. Het zou trouwens wel een unieke crossover worden: Shadajaël die met het chagrijnige
slagzwaard in de hel verschijnt. Hij zou de demonen helemaal gek krijgen!
Voor welke lezers zijn de Shadajaëlverhalen NIET geschikt?
De verhalen zijn niet geschikt voor kleine kinderen en teerhartige lezers. Ik zou het niet voorlezen
voordat je vijfjarige gaat slapen. Ik heb in het verleden tevens zo af en toe gehoord dat mensen niet
voorbij de eerste twee a drie bladzijdes kwamen
6

Horror van Duistere klasse
Shadajaël omnibus 1
Theo Barkel

Na een avond stappen wordt Shea met een vreselijke kater wakker. Aanvankelijk weet hij niet
wat er gebeurd is, maar als de waarheid tot hem
doordringt, lijkt er geen ontsnapping meer mogelijk te zijn uit zijn duivelse situatie. Alles wat
er tussen hem en de eeuwige verdoemenis in
staat is een excentrieke priester. Ze staan echter
tegenover een machtige demon die het niet snel
opgeeft, zeker niet als er veel meer op het spel
blijkt te staan en hij zich uiteindelijk in het hol
van de leeuw moet wagen om zijn vrienden te
redden.
En dan zet de demon Mathhamor zijn ultieme
wapen in, de Doodskoets.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-46-8
“Leuk en bloederig.” Eddy Bertin, NBD/Biblion.

Shadajaël omnibus 2
Theo Barkel

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.
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.
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Diep in het

Beierse woud
Interview met Nadine Stenglein
De beste ideeën worden op de meest onverwachte momenten geboren… en op de meest
onverwachte plaatsen. Het is niet voor niets
dat de schrijvers van het griezelgenootschap
met onder meer Tais Teng en Eddy Bertin
elkaar ’s nachts in een donker kasteel ontmoetten om daar te broeden op hun duistere
verhalen waarmee ze arme kinderzieltjes uit
hun slaap wilden houden. Dat ze daar ongetwijfeld meerdere malen in geslaagd zijn,
is zeer waarschijnlijk een duister feit. Nou
wilde het geval dat wij een bezoek gepland
hadden staan dat ons diep in Beierse woud
van het Zuiden van Duitsland zou voeren.
Meestal voeren dit soort
tochtjes je via tochtige, oude
stationnetjes en krakkemikkige paard en wagens met
een even zwijgzame als humeurige persoon op de bok
naar een afgelegen plaats
waar de kriebels al langs
je lijf lopen voordat je ook
maar uitgestapt bent… en
als je eenmaal uitgestapt
bent en het besef tot je doordringt dat je je eigenlijk al
bedacht had toen je nog in
de ouderwetse koets zat en
terugverlangt naar het alles
behalve gezellige hotel dat
zich eenzaam staande hield
aan de rand van het duistere, Beierse woud, dringt ook
het besef door, dat het reeds
te laat is.
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Na een laatste onduidelijk groet in zijn dikke
mantel gemompeld te hebben heeft de duisternis de
koets al bijna meteen opgeslokt en bevindt je je alleen,
omringt door bomen die
langzaam tot leven lijken te
komen en met hun kale takken naar je ziel grijpen.
Het enige geluk dat wij hadden is dat we niet alleen
waren, Nettie was bij me en
haar aanwezigheid dwong
mij ertoe om me te gedragen
zoals het hoort, de beschermende held tegenover de
hulpbehoeftige deerne.
Toen dit besef ook tot me
doorgedrongen was, rechte
ik mijn rug, stak mijn kin
naar voren en…

… voelde hoe Nettie mijn
hand beetpakte. ‘Sta daar
niet zo te staan, joh. Staan
we ’s avonds in een bos en
je fantasie neemt zeker weer
een loopje met je, he?’
Geërgerd keek ik haar aan.
‘Ik ben alleen maar voorzichtig, lieverd. Je weet
nooit wat er ’s avonds aan
tuig rondloopt in een bos.’
‘Ongetwijfeld weerwolven,
Vampieren & Demonen,’
grinnikte ze. ‘Jouw fantasie
kennende…’
Zonder dralen trok ze me
mee. ‘Kom, Uschi wacht
hier ongetwijfeld op ons.’
Moest ik haar vertellen van
Ernst Vlcek’s DämonenKiller die hier ergens, in een
kasteel bovenop een berg,

voor het eerst het volle maan
licht had gezien? Moest ik
beginnen over de talloze
John Sinclair verhalen, de
spokenjager in dienst van
Scotland Yard, die ik in de
loop der jaren had gelezen
en net teveel realiteit in had
gezeten? Of over mijn eigen
al weer enkele jaren oude
Shadajaël verhalen?
Ik rilde en hobbelde achter
Nettie aan die met zekere
pas tussen de bomen door
liep. Ja, besefte ik. Als schrijver kan je het slachtoffer
worden van je eigen fantasie.
‘Ah, da sind sie!’
De enthousiaste gestalte
van Uschi haalde me uit
mijn gepieker. Terwijl ik me
weer mee had laten voeren
door sombere gedachten,
had Nettie ons veilig naar
onze eindbestemming geleid. De goedlachse Beierse
schrijfster gaf ons beide een
dikke knuffel en nam ons
mee naar binnen, waar een
warme open haard en een
goede kop koffie de spinnenwebben uit mijn fantasie
weg zou doen waaien. Of
zou het allemaal alleen nog
maar erger worden..?
De avond verliep meer dan
gezellig.
Een goede maaltijd, vol van
smakelijke Beierse specialiteiten hadden ons beide
loom gemaakt en we waren
dan ook blij toen ze aanbood
om ons naar onze kamer te
brengen.
Dus met een eenzame brandende kaars in haar handen
bracht ze ons naar de slaap-

kamer, die een prachtige
aanblik op de volle maan
bood, voordat de gordijnen
toe gingen.
‘Oh, wacht. Ik heb nog wat
voor je.’ Met een brede lach
op haar gezicht draaide
ze zich om en liep door de
gang weg om enkele minuten later met een stapel boeken terug te komen. ‘Omdat
jij toch nooit meteen slaapt,’
grijnsde ze. ‘Heb ik hier enkele boeken die je ongetwijfeld leuk zult vinden. Het
zijn boeken uit nieuwe onze

reeks “VAMPIEREN”.
Het duistere hoekje van
mijn hart maakte een vreugdesprongetje toen ik de
stapel boeken van haar
aannam. Wat wil je als griezelschrijver nog meer dan
een verzameling horrorboeken om tot het middernachtelijk uur uit te lezen?
Mijn keuze viel op het boek
Rubinmond van Nadine
Stenglein.
Die nacht werd de nieuwe
reeks Vampieren & Demonen geboren, en Robijn9

maan was de eersteling uit
deze reeks
Schrijfster van Robijnmaan
is de Duitse Nadine Stenglein. Omdat Robijnmaan in
de loop der tijd veel lovende kritieken heeft gekregen
(“Robijnmaan verlaat de bekende paden rondom tijdreizen
en vampiers en slaagt erin een
originele draai aan het onderwerp te geven. (…)Een leuk
verhaal waarin een bekend
onderwerp in een nieuw jasje
wordt gestoken.” Fantasywereld)
Is het zo langzamerhand
hoog tijd om ook eens wat
beter kennis te maken met
de schrijfster zelf.
Wie is Nadine Stenglein?
“Hallo lieve lezers. Ik ben
een schrijfster en moeder uit
het mooie Beieren in Duitsland. Als klein kind bedacht
ik al allerlei verhalen. Ik hou
van schrijven. De ideeën
houden letterlijk nooit op,
ze blijven maar komen. Ik
schrijf dan ook iedere dag,
anders mis ik wat. Het is eigenlijk een soort verslaving,
een heerlijke verslaving. Ik
duik graag onder in andere
werelden, maar sta met beide benen vast op de grond.”
Je bent een creatief en veelzijdig persoon. Aan de ene
kant schrijf je een uniek,
romatisch vampierverhaal,
maar je schrijft ook detectives, thrillers, comedy’s en
je schildert ook nog eens!
Heb je wel vrije tijd?
“Ik breng graag tijd door met
mijn familie en vrienden, en
bovenal ook in de natuur.
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Maar ik schrijf gewoon heel
graag. Tot nu toe lukt het me
prima om alles te combineren. Ik kijk bijvoorbeeld heel
weinig TV. Wat schilderen
betreft, daar kom ik maar
zelden aan toe.”
Robijnmaan, het eerste
boek dat in Nederland gepubliceerd is, heeft erg veel
goede kritieken gehad en
is niet echt een standaard
Vampier
verhaal.
Hoe
kwam je op het idee?
“Mijn dochter Laureen is
een groot Twilight fan. Ze
heeft me gevraagd om een
vampierroman te schrijven,
en ik heb dat ook gedaan.
Ik wilde echter geen kloon
van een bekende serie of zo
schrijven, maar iets geheel
nieuws. Omdat de bloedmaan mij altijd enorm heeft
geïntegreerd heb ik hier omheen de robijnmaan-vampiermythe gecreeërd. De
bloedmaan past ook heel
goed bij vampieren vind ik.”
Kan je ons wat over het
boek vertellen?
“Het boek vertelt het verhaal van een verboden liefde door de eeuwen heen.
Het gaat over Zielenwachters die sinds mensenheugenis op jacht zijn naar terugkomers, die de zielengroei
van de mensen verstoren en
hun zielen uiteindelijk willen stelen om ze voor hun
eigen doelen te misbruiken.
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 zodoende meer over
haar beangstigend realistische dromen en over de onbekende te ontdekken….”
Kunnen we meer griezel
romans van je verwachten,
of hou je meer van Fantasy?
“Ja, ik heb nog een vanpierroman geschreven en verschillende fantasyromans.
Het Fantasygenre fascineert
me, omdat het niet echt
grenzen heeft. Een van deze
romans, Everdien - jouw eigen verhaal verschijnt dit
jaar nog. Everdien is een
Fantasywereld die binnenin
een boek bestaat. De heerser over deze wereld zoekt
het ultieme Fantasyverhaal
en ontvoerd de auteurs van
bepaalde boeken. Terwijl ze
hun verhaal schrijven, kunnen ze het ook daadwerkelijk zelf beleven. Zo kunnen
ze hun eigen hoofdpersonen
tegenkomen en met hun van
gedachten wisselen. Een
van de schrijfsters van deze
verhalen is de protagonist.
Haar naam is River.”
Hoeveel boeken of verhalen heb je ondertussen geschreven en wat is je eigen
favoriet?
“Inclusief Everdien heb ik
twaalf romans geschreven.
Een favoriet zou ik niet kunnen noemen, want ze liggen
me allemaal heel na aan het
hart.
Tevens wil ik Uitgeverij
Macc bedanken voor dit interview en het feit dat ze Robijnmaan in het Nederlands
uit hebben gegeven,”

Eenzame zielen
Robijnmaan

Nadine Stenglein
De jonge Faye heeft, zolang ze zich herinneren
kan, 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.
Maar hij is niet zoals zij, maar een onsterfelijke
vampier.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-49-9
“Een tijdreis met diepgang.” booksbuddy
“Een mooi verhaal dat ik in deze vorm nog niet ken.”
Lovelybooks

Zieleneiland
Gé Ansems

Zieleneiland 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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Voorpublicatie:

Bidden tot Thasaidon
uit

De Ring van Ardek
In De Ring van Ardek heeft Tais Teng vijfendertig van zijn beste griezelverhalen verzameld.
Sommige verhalen zijn al eerder verschenen,
andere verhalen zijn speciaal voor de bundel
geschreven en spelen zich af in een Magisch
Nederland. Ze dragen allemaal echter de typische handtekening van Tais Teng. In deze
voorpublicatie een van zijn hommages aan
Clark Ashton Smith.
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Op het moment dat mijn vader zijn laatste
adem uitblies, klonk er een afgemeten klop
op onze deur.
‘Niet zo snel!’ protesteerde mijn moeder.
‘Alsjeblieft. Alsjeblieft! Ik hoorde gisteren
over een necromancer die zelfs een drie dagen oude dode kan...’
Maar de priesters stonden al binnen. Ze
droegen grauwe djellaba’s en schitterende
zilveren maskers in de vorm van oogloze
schedels.
Ik voelde een steek van pure begeerte.
Zo’n masker wilde ik ook dragen.
Ze tilden mijn vader van zijn brits alsof
hij amper iets woog, alsof hij al een mummie was, als een stokvis gedroogd in de hete
woestijnwind, met balsahouten botten. Bij
elke stap piepten de punten van inktzwarte
klauwen onder de zoom van de mantels uit

en krasten over de vloer.
‘Waar breng je mijn vader naartoe?’
vroeg ik. Ik was te jong om bang voor ze te
zijn en ik had angstaanjagender wezens bij
zonsondergang over de heuvels zien schrijden.
Hun aanvoerder draaide zich om. Ik zag
nu dat zijn ogen beenderbleek glansden
achter de oogkassen, met een schuine rode
streep als pupil.
‘Waarheen? Waarheen? Naar de Raamloze Tempel uiteraard. Daar zal Mordiggian zijn lichaam tot de laatste knook en
baardhaar verslinden. Zoals Zijn voorrecht
is.’ Zijn stem klonk als een doodsgereutel,
net zo hees als mijn vader toen hij zijn laatste, verwarde woorden uitbracht.
‘Hem verslinden?’
De priester knikte. ‘Is dat niet beter dan
hem in een apenbroodboom te hijsen voor
de gieren, zoals ze doen in Lad-Mah-Hod?
Op deze manier kan geen enkele necromancer hem opwekken om hem tot slaaf te
maken.’
‘Vaders ziel zal wegwieken naar het
Veelkleurige Land?’ vroeg ik. ‘Waar de rivieren met sprankelwijn vloeien en alle
beuken met honingraten behangen werden? De heilige Schriftrollen zeggen... ‘
‘De Heilige Schriftrollen hebben de neiging elkaar tegen te spreken. Misschien

zijn de goden er zelf allerminst zeker van?
Zulke lieden zijn immers onsterfelijk en
waarschijnlijk net zo onwetend als wij wat
betreft het Hiernamaals.’
Een weezoete geur walmde onder zijn
gewaad vandaan. Een geur die ik met een
zeker genoegen opsnoof. Later leerde ik dat
dat de stank van ontbinding was, van dingen die al aardig lang dood waren. Sluwe
vleesetende orchideeën gebruiken het om
aasvliegen in hun kelken te lokken
‘Mag ik meelopen?’ vroeg ik.
‘Zeker. Maar niet verder dan de poort.
Zet een stap over de ebonieten drempel en
je leven is verbeurd.’
Buiten was de oude zon een magenta bol en
als je door een scherf van nachtglas keek,
zag je honderden zonnevlekken het oppervlak spikkelen. In de indigo hemel twinkelden een handvol dagsterren, met Achernar
een blauwe vonk.
Ik voelde een plotselinge steek van verdriet: mijn vader had me alle namen van de
dagsterren opgenoemd, het nachtglas voor
mijn gezicht gehouden om de zonnevlekken te tellen. Ik zou zijn stem nooit meer
horen.
‘Er is niets mis met boze tranen,’ zei de
priester. ‘Of je vuist schudden naar de hemel. Rechtvaardigheid is altijd ver te zoeken geweest. Vooral in deze eindtijd waarin
schemering over het universum uitstroomt
en eens glorieuze zonnen sputteren als lege
olielampjes.’
We passeerden de tempel van Ililot: haar
priesteressen zongen als leeuweriken en
strooiden rozenblaadjes over de glanzende zwarte kasseien. Maansikkels straalden
tussen hun geplukte wenkbrauwen.
Daarna kwam de toren van Thasaidon,
massief zwart basalt, met een bloeddruppelende klauw op Zijn bidvlaggen.
‘Een geduchte demon en allerminst te
vertrouwen,’ merkte de priester op. ‘Je hebt
over Hem gehoord?’
‘We hebben een beeldje van hem op ons
huisaltaar staan. Mijn vader, hij vluchtte
naar Zul-bha-Sair om aan Zijn blik te ontsnappen.’
Hij gebaarde naar de dragers en zij zetten het lijk neer. Hun leider tikte het medaillon op de onbeweeglijke borst van mijn

vader aan.
‘Hij vluchtte, maar toch draagt hij het
amulet van de Heer der Gretige Duisternis
en Dode Sterren?’
Ik fronste mijn wenkbrauwen en probeerde me mijn vaders uitleg te herinneren.
‘Het is als een inenting, dat zei mijn vader.
Als Thasaidon zijn eigen teken ziet, zal Hij
tevreden knikken en je voorbijlopen. Hij
denkt dan, ja, dat je ziel al van Hem is en
niet verleid hoeft te worden. ‘
‘Je vader was een wijs man. Hier, neem
zijn amulet. Verspil zijn wijsheid niet.’
De minuscule klauw lag kil tegen mijn
blote huid, vrieskoud bijna, en voelde veel
zwaarder dan zo’n klein voorwerp zou
moeten. Nou, goud is massief en mijn vaders lichaam was niet langer warm.
De tempel lag aan de overkant van de
markt en we liepen langs de kraampjes.
Klanten schoten weg als angstige voorntjes,
zodra ze onze kleine processie opmerkten.
Een wijnschepper dook weg achter zijn
manshoge amfora met robijnrode Pharadiaanse wijn.
Het gaf me een heerlijk trots gevoel, ook
al was ik geen priester van de lijkenverslindende god en hier enkel door hun toegeeflijkheid.
Wat zou het geweldig zijn om paniek in
de ogen van voetgangers te zien opbloeien.
Dat zelfs soldaten van de Wacht haastig
naar de andere kant van de straat overstaken!
‘Dat is een van de bevredigender aspecten van ons werk, ja,’ zei de priester. ‘Nee,
ik lees je gedachten niet, maar ik ken kleine
jongens. Ik ben zelf ooit een kleine jongen
geweest.’
‘Krijgen demonen dan kinderen? Ik
dacht dat jullie uit woestijnkeien kropen die
door de bliksem zijn getroffen? ‘
De priester lachte. ‘Wat een kletskoek!
Even absurd als het verhaal dat menselijke
baby’s in een bloemkool groeien. Nee, wij
ghouls zijn allemaal mannelijk. We bestijgen een vrouwelijk lijk dat pas honderd
hartslagen dood is en injecteren ons ijzige
zaad in haar baarmoeder. Drie uur later
klautert een jongetje naar buiten. Vervolgens verslindt hij wat er van zijn moeder
over is als zijn eerste maaltijd. ‘
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De ring van Ardek

Het Lucifer Dilemma

Vijfendertig griezelverhalen met een glimlach
vol giftanden, en een magische ring die al je
wensen op de meest gruwelijke wijze vervult.

Oskar zoekt naar wraak en antwoorden nadat
zijn vrouw is vermoord en zijn zoon verdwenen.
Zijn zoektocht naar het waarom levert een ondenkbaar antwoord: hij is door Lucifer verkozen tot zijn v ertegenwoordiger op Aarde. dat
stelt hem voor een duivels dilemma: Volgt hij de
weg die hierdoor van hem verwacht wordt en
deelt hij het lot van Lucifer en diens uitverkorene Judas? Of weet Oskar met dit eeuwenoude
dilemma af te rekenen? Hij krijgt hierbij hulp
van Fey, maar is deze wel te vertrouwen?

Tais Teng

Groei op met je dode zuster of blader in de reisgids voor Magisch Nederland.
Hardcover
Prijs: € 22,95
ISBN: 978-90-78437-68-0

Tim Lommerse

Niets is wat het lijkt in deze bovennnatuurlijke
thriller
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-31-4
“Dan Brown meets Supernatural”
Fantasywereld

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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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
Verhalen Vertellers 2
Diverse auteurs

Voor de tweede maal bundelen topauteurs en debutanten hun krachten om een bijzondere verhalenbundel neer te zetten.
Met verhalen van onder meer:
Jaap Boekestein, Tais Teng, Theo Barkel, Nadine Stenglein, Johan
Klein Haneveld, Karel Smolders, Gerd Goris.

Epilepsie... of niet..?
Theo Barkel

Het bizarre maar waar gebeurde verhaal over een odyssee door de
Nederlandse gezondheidszorg die in een paar jaar tijd de diagnoses
hyperventilatie, epilepsie, migraine, stress en RLS opleverde.
De zoektocht naar de juiste diagnose zou vele jaren duren en uiteindelijk een grote verassing zijn, maar vooral veel frustrstie opleveren
en duidelijk maken hoe het er met de Nederlandse gezondheidszorg
aan toe is...
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