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Als Brigadier Steffen benson samen met Merel Rogiers de leiding
krijgt over het onderzoek 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.

“Als een leven botst leest als een trein. Het boek begint rustig
maar al snel word je het verhaal ingetrokken. De spanning bouwt
vlot op en blijft gaandeweg het boek hangen. (...) Je zou dan ook
niet zeggen dat dit een debuut is. Als een leven botst bevat spanning, een vleugjes science fiction maar is bovendien een sterk
staand verhaal.” Nancy Walburg, Bezeten boeken.

Bezoek onze webshop voor de beste SF, Fantasy en Horror!
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www.uitgeverijmacc.nl
www.uitgeverijlife.nl
E-mail:
info@uitgeverijmacc.nl
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Het klimaat een hot item noemen staat gelijk aan het trappen van een gat in de ozonlaag.
Maar hoeveel zin en onzin doet er ondertussen de ronde? Wat is waar en wat niet? Welke wetenschapper heeft
gelijk? Wanneer gaat het om een mogelijkheid om meer
belasting binnen te halen en wat zijn de echt nuttige maatregelen?
Heeft de belasting op diesels verhogen, die naar men zegt
ernstig vervuilend zijn zin of is dit technisch inderdaad
allang achterhaalt en brengt het slechts geld in het laatje
van de overheid? Is “van het gas af” wel een goed idee?
Volgens een vooraanstaande wetenschapper niet. Zijn
electrische auto’s wel zo goed voor het milieu? Waar komt
de opgewekte stroom tenslotte vandaan? Van kolencentrales..?
En waar zijn wij als gebruiker meer in geinteresseerd, in
een goed en schoon milieu of wat het ons in de portemonnee scheelt?
Met andere woorden, als we heel eerlijk zijn, hoe milieubewust zijn we dan echt met zijn allen en hoeveel onzin en
achterhaalde argumentatie is er nog in omloop?
Eén ding is echter wel zeker, het moet anders. Ieder jaar
sneuvelt er wel een hitterecord, sterven er dier- of plantsoorten uit of raakt de natuur volledig van slag doordat
het veel te vroeg al veel te warm is. Alleen vraag ik me
ondertussen af of wij als mens hier nog toe in staat zijn.
Als ik naar mijn kleinkinderen kijk, dan hoop ik het wel.
Zij moeten tenslotte in de wereld leven die wij nu maken...
of breken.
Sciencefiction is een genre dat zich bij uitstek leent om
dit soort problemen aan de kaak te stellen en het zou niet
voor het eerst zijn dat de oplossing van een bepaald probleem uit de koker van de SF schrijver komt.
Daarom is dit nummer, naast natuurlijk de nieuwe Verhalen Vertellers, een klimaatspecial. Want ja, wij maken
ons zorgen om het klimaat. Er is alleen veel aandacht en
eerlijkheid voor nodig om dat klimaat en onze planeet te
redden.
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Schrijven tegen de

Nachtmerrie
Johan Klein Haneveld
De meeste dromen herinner ik me al niet meer als ik
eenmaal mijn ontbijt opheb. Maar sommige blijven me
langer bij. En dan vooral de nare. Ik herinner me bijvoorbeeld nog een droom die ik had als jongetje van
elf of twaalf. Ik droomde over het uitsterven van diersoorten en vervolgens was ik een konijn op een veld
en keek ik op naar zwarte rookwolken die vanuit een
schoorsteen kwamen overdrijven. Ik schrok wakker,
volledig in paniek.
Dertig jaar geleden was het namelijk al duidelijk dat
er iets misging met het milieu. Zure regen was toen een
grote bedreiging voor de natuur.
Door regelgeving, zoals de verplichting van
loodvrije benzine, kon dat gevaar gelukkig
voor een groot deel worden bezworen, net
zoals de groei van het gat in de ozonlaag door
het verbieden van chloorfluorkoolstofverbindingen een halt werd toegeroepen. Ik liep ondertussen als tiener rond met jassen waarop
mijn moeder leuzen had genaaid als ‘Save the
whales’ en ‘Save the tropical rainforest’. In de
tijdschriften die ik toen las, zoals de KIJK en
de Natuurwetenschap en Techniek, had ik al
gelezen over ‘het zesde uitsterven’, de grote
uitstervingsgolf die door ons mensen wordt
veroorzaakt, en over het broeikaseffect. Dat
is namelijk niet een moderne uitvinding wetenschappers weten al vele decennia over
de schadelijke gevolgen van broeikasgassen.
Ik was er destijds al van onder de indruk en
toen de hoofdpersonen van de avonturenverhalen die ik als veertien- en vijftienjarige
schreef naar de toekomst reisden, kwamen
ze terecht in een onder water gelopen New
York, overwoekerd door tropische planten.
Planeet onder water
Ik dacht destijds nog dat het wel een jaar of
duizend zou duren voor het zo ver zou zijn,
maar de laatste jaren wordt duidelijk dat we
deze eeuw al te maken krijgen met grote gevolgen van klimaatverandering. Zelfs als de
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wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging in het meest gunstige geval beperkt blijft
tot 1,5 graden zullen we als mensheid worden
geconfronteerd met stijgende zeespiegels, extremere weersomstandigheden en onvruchtbaar wordende landstreken. Voeg daarbij de
verdere verspreiding van tropische ziekten
voor mensen en dieren, het afsterven van koraalriffen en het verbranden van regenwouden, het uitsterven van diersoorten en de
volksverhuizingen die ongetwijfeld zullen
plaatsvinden. Het is geen plezierig toekomstbeeld. Aan Nederlanders die voor een groot
deel beneden de zeespiegel leven zullen deze
gevolgen zeker ook niet voorbijgaan.
Klimaatverandering is trouwens een betere term dan ‘broeikaseffect’ of ‘opwarming’,
want de gemiddelde temperatuurstijging
zorgt voor veranderde weerpatronen, waardoor het op sommige plekken juist kouder
wordt, of er meer sneeuw valt. Het weer
wordt extremer, het klimaat (het weer over
een lange periode gemiddeld) wordt warmer.
En daarvoor zijn wij, mensen, verantwoordelijk. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Dat
was al niet zo toen ik er dertig jaar geleden
over las. Critici hebben het er vaak over dat
97 procent van de onderzoeken over klimaat
bevestigt dat de mens klimaatverandering
veroorzaakt. Dus de consensus is niet 100

procent, zeggen ze dan. Maar onderzoekers
hebben naar die 3 procent gekeken en geconstateerd dat die studies fouten bevatten. Als
daarvoor gecorrigeerd werd, bleken ook deze
onderzoeken in te stemmen met door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Van
de 11,602 wetenschappelijke artikelen over
klimaat die in de eerste zeven maanden van
2019 gepubliceerd werden bleek inderdaad
100 procent te bevestigen dat mensen de huidige klimaatverandering veroorzaken. En ja,
we leven inderdaad tussen ijstijden in en er
zijn ook natuurlijke patronen in het klimaat
- die veranderen echter nooit zo snel als de
veranderingen die we nu overal op de wereld waarnemen. De kleine ijstijd in de middeleeuwen bleef bijvoorbeeld beperkt tot een
klein gebied op Aarde, terwijl de temperatuurextremen van de zomer van 2019 over de
hele wereld te voelen waren. Dat in de media
nog steeds in een vals evenwicht klimaatontkenners tegenover wetenschappers worden
gezet, is in mijn ogen daarom ook een kwade
zaak.
Vijf voor twaalf
Net als met de zure regen en het gat in de
ozonlaag kunnen we als mensheid maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering te in te perken. Maar het tanken
van loodvrije benzine of het gebruiken van
andere gassen in spuitbussen is eenvoudiger dan het terugdringen van CO2. Het hele
systeem moet daarvoor veranderen. Daarvoor is het niet voldoende als individuen wat
minder vliegreizen maken of een lapje vlees
minder eten. Het bedrijfsleven zorgt voor de
meeste vervuiling en heel wat grote bedrijven halen hun winst uit het produceren van
fossiele brandstoffen en plastic. Deze oliebedrijven financieren daarom ook partijen die
twijfel zaaien over klimaatverandering en
scepsis promoten - net zoals tabaksfabrikanten in het verleden het medische onderzoek
naar longkanker in diskrediet probeerden te
brengen (kijk de film ‘The Insider’ met Russell Crowe maar eens). Denk hierbij ook aan
de veevoederfabrikanten die protesten van
boeren steunen om maar te zorgen dat de
veestapel niet hoeft te worden ingekrompen.
Kwartaalcijfers zijn de ultieme indicatie van
korte termijn-denken. Wie alleen maar winst
wil maken, zal makkelijk de gezondheid van

mensen willen negeren, of de natuur zien als
grondstof die kan worden opgebruikt.
Ondertussen tikt de klok. Haast is geboden,
vooral omdat er kantelpunten zijn waarna
het proces zichzelf in stand zal houden - bijvoorbeeld door methaan dat vrijkomt uit de
zeebodem of de ontdooiende toendra. Voor
2030 zou de CO2-uitstoot al drastisch verminderd moeten zijn wil de temperatuurstijging tot 2100 onder de 1,5 graad blijven. Als
het ging om een komeet die in 2030 op Aarde zou inslaan zouden alle regeringen al in
actie zijn gekomen en zou iedereen het er op
straat of op kantoor over hebben, maar op het
gebied van het klimaat lijkt nauwelijks iets te
gebeuren (de uitstoot is het afgelopen jaar
zelfs toegenomen!). Een goed signaal is de
symbolische noodtoestand die door het Europese parlement is uitgeroepen, maar of dat
tot daadwerkelijke verandering gaat leiden is
nog zeer de vraag.
Schrijven tegen de wanhoop
Ikzelf kan wel eens wanhopig worden van de
toestand in de wereld. Je ziet een lawine van
de berg komen, die door iedereen genegeerd
wordt - maar in je eentje kun je die niet tegenhouden. De tienerjongen die in jassen rondliep met ‘Save the whales’ en ‘Save the tropical rainforest’ heeft het in de tussentijd alleen
maar slechter zien worden. Ik lig er soms
wakker van, dat mag u best weten. De beste
remedie tegen wanhoop is echter in actie te
komen, iets te ondernemen. Daarom stem ik
op politieke partijen die klimaat ook serieus
willen nemen, daarom heb ik meegelopen
met een klimaatdemonstratie in Den Haag en
daarom schrijf ik over klimaatverandering en
de gevolgen ervan.
Als sciencefictionschrijver kun je er sowieso
niet omheen. Een SF-auteur die in zijn verhalen geen rekening houdt met klimaatverandering schrijft eigenlijk fantasy. Verhalen kunnen niet mensen overtuigen van een totaal
ander standpunt, maar ze kunnen degenen
die ervoor open staan wel duidelijk maken
hoe ernstig de situatie is enerzijds en anderzijds welke mogelijkheden er nog zijn om erger te voorkomen. Verhalen kunnen mensen
ervan doordringen hoe mooi de natuur is en
hoe belangrijk het is planten en dieren te beschermen. In mijn novelle ‘Het wrak’ die uitkwam in 2002, schreef ik daarom al over een
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vol kristallen schedels, mannen in het zwart
en koude fusie-centrales. Maar ondertussen
zijn de gevolgen van klimaatverandering in
het Nederland van 2035 duidelijk te merken
… ‘De quantumdetectives’ verscheen in december 2019 en is een aanrader voor iedereen
die houdt van spannende verhalen met een
flinke scheut actie.
Omdat klimaatverandering behoorlijk angstaanjagend is, komt het thema geregeld terug
in de bundel horrorverhalen die ik in maart
2020 uitbreng, getiteld ‘Ruisreizigers’. En
ook in mijn korte roman ‘De groene toren’
die eind 2020 verschijnt bij Uitgeverij Macc is
Nederland ingrijpend veranderd. De rijken
leven in de groene toren van de titel, ieder
ander woont in de moerassen eromheen.

biologe die het Great Barrier Reef onderzoekt
en zich zorgen maakt over het bleek worden
van het koraal door de ‘global warming’. In
mijn bundel ‘Het teken in de lucht’ uit 2018
speelt klimaatverandering een belangrijke rol
bij de instorting van de beschaving en veel
van de verhalen gaan over de pogingen de
natuur op Aarde daarna te herstellen. ‘Plastic vriend’ kwam uit in september 2019 en
is een ziltpunkverhaal. Het speelt zich af in
een Nederland dat onder water staat en waar
mensen leven op vlotten en in flatgebouwen
en proberen het hoofd (ook letterlijk) boven
water te houden. De royalty’s van deze novelle gaan naar de Plastic Soup Foundation,
voor de bestrijding van plastic in de oceanen.
Toen Theo Barkel en ik besloten om samen
een roman te schrijven die zich in de nabije
toekomst afspeelde, wisten we dat we daarbij niet om klimaatverandering heen konden. Onze SF-thriller ‘De quantumdectives’
gaat eigenlijk over iets heel anders: een lijk
dat door bouwlieden wordt aangetroffen in
de muur van een flatgebouw en dat na twintig jaar nog geen teken van verval vertoont.
Op de snijtafel ontdekt de patholoog dat er
iets heel bijzonders mee aan de hand is … De
rechercheur die op de zaak is gezet, Nadine
Sanders, komt terecht in een bizar avontuur
6

Voorbij de storm
Ik ben echter niet de enige sciencefictionschrijver in het Nederlandse taalgebied, en
gelukkig ook niet de enige schrijver die bezorgd is over het klimaat en hoe wij mensen
omgaan met onze leefomgeving. Begin 2019
kreeg ik het idee een bundel SF-verhalen over
klimaatverandering te gaan samenstellen. Ik
polste Uitgeverij Macc of er belangstelling
was die bundel te publiceren. Die was er gelukkig zeker. Vervolgens had ik in twee dagen
tijd 25 schrijvers bereid gevonden een verhaal
te schrijven voor de bundel, die ‘Voorbij de
storm’ gaat heten. Daaronder bevinden zich
niet de minste namen. Aan de bundel dragen
onder andere bij: Tais Teng, Jaap Boekestein,
Anthonie Holslag, Karel Smolders, Esther
Wagenaar, Debby Willems, Joost Uitdehaag
en vele anderen. Ikzelf heb er natuurlijk ook
een verhaal voor geschreven. De verhalen lopen uiteen van ernstige verhalen over de nabije toekomst, tot optimistische ziltpunk met
mensen die er het beste van maken. Van horror tot ‘far future SF’, van sprookjes tot tijdreisverhalen. Voor ieder wat wils. De bundel
‘Voorbij de storm’ komt uit in de zomer van
2020 en de royalty’s gaan naar een klimaat
gerelateerd goed doel. Volg de mediakanalen van Uitgeverij Macc om van de voortgang
van dit project op de hoogte te blijven! Het is
verbeelding die de wereld verandert en daar
willen we als schrijvers graag aan bijdragen,
zodat de nachtmerrie ooit verandert in een
hoopvol visioen.

Science Fiction
De Quantumdetectives

Theo Barkel & Johan Klein Haneveld
Najaar 2035. Bouwlieden ontdekken tijdens restauratiewerkzaamheden een lijk dat ingemetseld is in de muur van een oud flatgebouw. De
politie denkt aan maffiapraktijken, totdat de patholoog tijdens de autopsie een bijzondere ontdekking doet. Tegelijkertijd vinden er storingen
plaats in het forensisch instituut, de nieuwe
koude fusie centrale van Delft en andere kerncentrales over de gehele wereld. Rechercheur
Nadine Sanders staat voor een raadsel
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-71-0
“Het ontbreekt het duo Barkel-Klein Haneveld gelukkig niet aan talent om een nietsvermoedende lezer geboeid te houden als deze steeds verder verstrikt raakt
in de ongebreidelde fantasie waaraan zij hem of haar
bloot stellen.” www.thrillers-leestafel.info

De Afvallige Ster

Johan Klein Haneveld
Politieagent Mogart Silvon komt tijdens een
missie een mysterieus symbool tegen. Het is het
begin van een spoor, dat hem uiteindelijk leidt
tot voor de grote godin Firona. Nu krijgt hij van
haar een bijzondere opdracht. Om te achterhalen wat er is gebeurd met haar zoon, reist Mogart naar een andere wereld. Een omgeving 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 …
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-57-4
“Een spannend verhaal. Coming of Age.” Eefke
Boelhouwers, Omroep Brabant.
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Met Windkracht 13
de toekomst in

Interview met Bram Arends
Dat het niet goed gaat met ons milieu is zo langzaamaan bij de meeste mensen wel door aan het
dringen. Het lijkt voor iedereen een een hot item
te zijn, Den Haag maakt er in ieder geval dankbaar
zowel ge- als misbruik van.
Belangrijkste in dit alles blijft echter de bewustwording dat het anders moet. Wat voor wereld geven we anders over aan onze kinderen?
Als schrijver ligt hier, zoals uit het verleden maar
al te vaak is gebleken, een belangrijke taak weggelegd.
Bram Arends, auteur van Windkracht 13, was zich
hier al snel bewust van. Hoog tijd om beter kennis
te maken.
Je debuut was de roman
Dag Zeven, heeft die titel
te maken met het feit dat je
de zoon van een dominee
bent?
Goede vraag! Het antwoord
is nee. Al is het wel zo dat
mijn moeder heel blij was
met de titel, om die reden.
Het idee is puur vanuit een
spannende opbouw voor
het boek gekomen, waarbij je weet dat er iets gaat
gebeuren vanwege de titel,
maar nog niet wat.
Je bent jurist, auteur en
maakt je zorgen om het milieu gezien je roman Windkracht 13. Kan je daar wat
meer van vertellen?
Dat klopt. Ik ben in 2006
begonnen met een studie
Rechten die ik in 2012 heb
afgerond. Daar was ik na8

tuurlijk trots op maar het
is nooit zo geweest dat ik
voldoening zou halen uit
een typisch juridisch beroep. Vooral het schrijven
vond ik altijd leuk tijdens
mijn studie, want dat moet
je veel doen. Om die reden
begon ik met schrijven na
mijn studie en dat smaakte
naar meer. Mijn zorgen over
het milieu kwamen eigenlijk
pas een paar jaar later toen
ik begon te merken dat de
zomers in Nederland eindelijk warm waren.
Ben je altijd al begaan geweest met de wereld om je
heen?
Ja, altijd. Grapje. Dat is eigenlijk pas na mijn studententijd gekomen, als je je
wat meer in de dingen gaat
verdiepen. Daar kwamen

geleidelijk steeds meer dingen bij.
Zowel in de hele wereld als
in ons land begint klimaat
gerelateerde SF aan een opkomst, zogenaamde CliFi.
In feite zat jij met Windkracht 13 aan het begin van
die golf. Was dit geboren
uit zorgen om onze planeet?
Als ik heel eerlijk ben. Nee.
Ik ben wat dat betreft enigszins cynisch en geloof niet
dat de aarde nog te redden
is. Wel is het zo dat ik de
gevolgen van klimaatverandering al een tijd door had,
ook voordat het een hype
was, vooral door klimaatcijfers van het KNMI te volgen. Dan schrik je wel.
Kan je iets vertellen van

het verhaal zonder teveel te
verklappen?
Het verhaal speelt zich af
in een toekomstige wereld,
zo’n tweehonderd jaar later, waar in de zeespiegel is
blijven stijgen en het klimaat
warmer. Je zou het een voorspelling kunnen noemen
omdat ik niet uitsluit dat het
werkelijkheid wordt. Een
groepje jongeren gaat op
een survivelkamp, georganiseerd door de school, om
te leren omgaan met deze
veranderingen. Of dat goed
gaat? Lees het boek maar.
De omslag van het boek beloofd al heel wat. Gaat het
er zo aan toe als die omslag
doet vermoeden?
Het wordt nog een stuk heftiger.
Je zet de lezer hier en daar
kundig op het verkeerde
been en voert het slechte
weer ver door. Was je niet
bang dat je te ver zou gaan
of denk je dat het echt die
kant op gaat met ons klimaat en de samenleving?
Ik denk zeker dat het die
kant op gaat en heb geprobeerd alvast een stukje toekomst te serveren. Natuurlijk is het speculeren, maar
als de sneeuwbal blijft rollen kan het sneller gaan dan
mensen denken. Stiekem
geniet ik wel van de warme
winters omdat ik een hekel
heb aan kou.
Je hebt al mooie commentaren gekregen. Zo schreef de
Stephen King fanclub: “Ik
vond het heel spannend en
baalde als een stekker dat
het boek niet dikker was.

Maar wie weet komt er een
deel 2,” Komt er een deel 2?
Een heel mooi compliment
inderdaad. Ik hoor wel vaker dat het een goed verhaal
is, maar dat het dikker had
gemogen. Mijn antwoord is
dan altijd dat een verhaal
dat af is, af is. Op dat moment was dat zo en momenteel ben ik bezig met een
ander boek. Maar dat wil
niet zeggen dat er in de toekomst geen inspiratie voor
een vervolg opborrelt. Wie
weet.

Ten slotte, is er iets dat je
kwijt wil betreffende het
milieu en hoe we er mee
omgaan?
Dit is misschien geen goed
advies, maar mijn advies is;
geniet van de aarde, maar
hou rekening met je omgeving. Plastic opruimen,
bossen laten staan ect. Wat
ik niet adviseer is stoppen
met warm douchen, vliegen
enzovoort. Ik denk namelijk
niet dat het effect daarvan
significant is. Blijf vooral
lekker leven, maar wel bewust.
9

Om even stil van te worden...
Windkracht 13

Demonenbloed

Hessel Biemans is een verstrooide zestienjarige
jongen die opgroeit in het dorpje Boszicht. Vanwege de klimaatveranderingen die het leven op
aarde langzaam onmogelijk hebben gemaakt, is
er een nieuw schoolkamp geïntroduceerd voor
leerlingen uit het examenjaar. De leerlingen moeten een maand lang een survival-training ondergaan in onbekend gebied ter voorbereiding op
de toekomst, die somber wordt ingeschat. Al
na enkele uren ontstaat er onduidelijkheid over
wie de touwtjes nu eigenlijk in handen heeft; de
reisleiding, of de elementen der natuur…

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

Bram Arends

Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-462-8
“Ik vond het heel spannend en baalde als een stekker
dat het boek niet dikker was.” Stephen King Fanclub.

Uschi Zietsch

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-61-1
“Wie van Fantasy houdt, moet dit boek lezen.” Media Mania

Winnares van de Duitse Fantasy Prijs!

Zieleneiland

Nachtvuur

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…

Het tweede deel van de epische Woudzee Kronieken.
Na een gruwelijke gevangenschap trekt de jonge ridder Rowarn met zijn reisgezellen naar het
legendarische rijk van de heelmeesteres Arlyn.
Het duurt niet lang voordat van alle kanten
bondgenoten van Ardig Hal arriveren.
Ze smeden plannen om de Lichtloze Burcht van
de vijand Femris aan te vallen en de drie Splinters, overblijfselen van een magisch artefact, te
bemachtigen.
Maar dan wordt het pad van de getergde en
door twijfel overmande Rowarn onverwachts
gekruist door de gevreesde Demon Nachtvuur…

Gé Ansems

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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De Woudzee Kronieken

Uschi Zietsch

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-73-4
“Een fantastische leesbelevenis.”
Stephanie Forster, Lies-und-lausch.de
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erhalen
V ertellers
V

Dat een mooie illustratie de radertjes van een creatieve geest in beweging kunnen zetten is al
meerdere malen bewezen. De wederom door Tais Teng gemaakte omslagillustratie van deze
tweede Verhalen Vertellers bundel heeft zijn werk dan ook weer goed gedaan. Niet alleen is
het een prachtig en herkenbaar meesterwerkje, het is ook de basis gebleken voor verschillende van de verhalen in deze bundel.
Het is wederom een gevarieerd aanbod geworden van gevestigde namen en veelbelovende
debutanten. Van Sciencefiction, tot Fantasy en met hier en daar misschien wel een verborgen
verrassing.

Johan Klein Haneveld

Theo Barkel

Johan is allang geen onbekende
meer. Bij Macc zijn ondertussen al verschillende boeken van
hem uitgekomen, zoals het fantasytweeluik De Krakenvorst
en de SF roman De Afvallige
Ster, en voor het komende jaar
staat zijn nieuwe SF-roman De
Groene Toren op het programma.. Maar dat is niet alles, want
er staat ook een heuse horror
roman op de kalender. Voorlopig kunt u echter genieten van
twee nieuwe SF verhalen, De
Schat van Mars en Misrekening.

Bekend geworden als Horrorschrijver van de Shadajaël romans, maar van jongs af
aan een groot liefhebber van
Sciencefiction. Dit is dan ook
het genre waar hij het liefst in
schrijft. Ondanks dat staat voor
het komende jaar de derde omnibus uit zijn Shadajaël reeks
op het rpogramma en het volgende deel van het Chagrijnige Slagzwaard. Daarna echter
zal een SF-roman niet lang op
zich laten wachten. Het verhaal
in deze bundel, De Martiaanse
Connectie, is luchtjes gebaseerd
op de omslag.
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Waar Als een leven Botst een
spannende SF-thriller is, is zijn
verhaal Daar bij de Sterren een
verrassend SF verhaal dat de
lezer vakkundig meevoert naar
een vreemde wereld.

se schrijfster, het spannende
Fantasyverhaal Rozen hebben
Doornen.

Karel Smolders
De Belgische auteur Karel Smolders heeft meerdere
jeugdromans op zijn naam
staan, waarvan het meerendeel in de Fantasische sfeer.
Twee van zijn romans zijn genomineerd voor de kinder- en
jeugdjury Vlaanderen. Dat hij
zich uitstekend kan vinden in
volwassen verhalen heeft hij in
de vorige Verhalen Vertellers
reeds bewezen. In dit deel is
zijn verhaal Requiem voor Julie
opgenomen

Gerd Goris
Vince Penders
Vince Penders heeft met Zwaluwhart een dijk van een SF
verhaal neergezet. De opvolger
van deze roman, Een Beer en
een Boerka staat voor later dit
jaar gepland, tot die tijd kunnen we ons echter vermaken
met zijn unieke Het gedicht
dat overnieuw moest.

Gerd beleefde zijn debuut
met het bijna sprookjesachtige
Goedzo en de Zoeker. Een bijzondere Fantasyroman die de
strijd tussen goed en kwaad
mooi aan het licht brengt. In
De Meesterproef licht Gerd een
tipje van de sluier op hoe het
verhaal in feite is begonnen.

Jaap Boekestein
Jaap heeft talloze korte verhalen geschreven in verschillende genre’s. van SF tot thrillers
en kinderverhalen. Tevens zijn
veel verhalen van hem in het
buitenland gepubliceerd. Bij
Macc is de samen met Tais Teng
geschreven Ziltpunk roman
Orkaanhoeders en Dijkenfluisteraars verschenen. Van Jaap is
niet alleen het SF verhaal Uitvaart op planeet Zonnebloem
opgenomen, maar ook het samen met Tais Teng geschreven
Een kring van cantharellen.

Martijn Kregting
Met zijn debuut Als een leven
Botst heeft Martijn Kregting
een duidelijk visitekaartje afgegeven. Martijn leeft al jaren van
zijn pen en schrijft al sinds zijn
jeugd verhalen met een voorkeur voor SF.

Tais Teng
Als er een auteur is die geen
introductie
behoeft, is het Tais
Nanouk Kira
Teng wel. Zijn onnavolgbare
Het debuut van Nanouk Kira, schrijfstijl en ideeënrijkdom zijn
Drakenhart, is in voorberei- alom bekend. Samen met Jaap
ding, ondertussen kunnen we is hij verantwoordelijk voor
al genieten van het eerste korte Een kring van cantharellen.
verhaal van deze Middelburg13

De Ring van Ardek

Verhalen Vertellers

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

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.

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

Diverse 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
‘Met een voldaan gevoel sla je dan ook de bundel
dicht. ‘Verhalen Vertellers’ biedt een gevarieerde
staalkaart van de auteurs die publiceren bij uitgeverij
Macc.’ Vreemde Werelden

Als een leven botst

Verhalen Vertellers 2

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.

Verken het Verhalenuniversum en prikkel je verbeelding met de beste binnen- en buitenlandse
auteurs.

Martijn Kregting

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
“Je zou dan ook niet zeggen dat dit een debuut is. Als
een leven botst bevat spanning, een vleugjes science
fiction maar is bovendien een sterk staand verhaal.”
Nancy Walburg, Bezeten boeken
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Diverse auteurs

Reis mee met Gouden Luchtschepen. Ontmoet
sensuele godinnen en ijzeren krijgers of werp
een blik in het Hiernamaals in de nieuwe Verhalen Vertellers.
Met verhalen van: Johan Klein Haneveld, Theo
Barkel, Jaap Boekestein, Karel Smolders, Martijn Kregting, Vince Penders, Nanouk Kira, Gerd
Goris, Tais Teng

Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-72-7
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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.

Lennerts levels
Katie Rose

Een spannend jeugdverhaal, met humor, avontuur, ridders en
tovenaars.
Lennerts levels zal in de loop van 2020 verschijnen.
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