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De wraak van Nairghan
Nairghan, de broer van Miurghan de Magier, is ontsnapt uit zijn gevangenis in de Onbeschreven Zuilen in het hart van Corinthar, het buurland van Potanesie, en heeft wraak gezworen op
de Woudheks en Miurghan.
De ontvoering van de broer van het chagrijnige slagzwaard is nog slechts het begin. Hiram ziet
zich gedwongen om met onder andere de beide magiers naar Corinthar te trekken, waar al jaren
anarchie heerst, om het noodlot af te wenden.
Ondertussen arriveert er een mysterieuze vreemdeling in Potanesie die zijn eigen plan volgt en
duiken er oude vijanden op.
Chaos en een burgeroorlog lijken onafwendbaar. En dan verschijnt Cromag Non, de barbaar...
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Het maken van dit vijfde Maccazine is met gemengde gevoelens gepaard gegaan.
Nooit, niemand van ons, heeft ooit zo’n jaar meegemaakt.
De impact dat het Coronavirus op ieder van ons heeft
gehad is niet te meten. Velen hebben dierbaren verloren
waar men niet eens fatsoenlijk afscheid van heeft kunnen
nemen en voor onze zorgmedewerkers is een uitputtingsslag gaande.
Na jaren van bezuinigingen die tot op het bot gingen,
blijkt de zorg ineens een vitaal beroep te zijn waar we niet
zonder kunnen, en niet zomaar een kostenpost die geen
winst oplevert maar slechts geld kost.
Misschien dat de bezuinigingen van onze regering van de
afgelopen tien jaar niet zo slim waren achteraf. Als zulke
personen ineens mooi weer spelen tijdens een persconferentie en een applaus voor de zorg willen vanwege het
geweldige werk wat ze nu ineens verrichten, heb ik daar
een wrang gevoel bij.
Nu kan het ineens wel, alleen is het wat laat...
Daarnaast hebben vele bedrijven het ook moeilijk in deze
vreemde tijd. De ene klopt aan voor een miljoenensteun
bij de regering en keert daarna vrolijk een tonnenhoge
bonus uit aan zijn topman, maar het andere bedrijf moet
zichzelf zien te redden.
We leven in een rare en oneerlijke wereld.
Als je hier een verschil in wil gaan maken, moet je bij jezelf
beginnen en doen wat in je macht ligt. Daarom ondersteunen wij graag een bedrijf waar we al jaren met veel plezier
mee samenwerken en hopen in samenwerking met jullie
allemaal een verschil te maken zodat we elkaar volgend
jaar weer op het mooiste festival van Nederland kunnen
ontmoeten.
Meer hierover op bladzijde 14 en zo snel mogelijk op onze
website en social media.
Samen op de bres voor Castlefest! We houden jullie op de
hoogte.
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Désirée de Jong

Levenslust en Passie
Je hoort het zo vaak, stille wateren hebben diepe gronden. Voor schrijvers gaat dit heel vaak op, stille mensen die ‘out of the box’ denken en daardoor de communicatiesataliet uitvinden.
Je verbeelding die met je op de loop gaat en dingen
bedenkt die achteraf wel eens echt waar kunnen zijn.
Vroeger dacht men tenslotte ook dat de aarde plat was.
Welke vaststaande feiten gaan we in de toekomst op
deze manier nog onderuit halen? Meer dan we denken
waarschijnlijk.
Welkom in de wereld van Désirée de Jong, schrijfster
van het fantasy-epos Andradorra. Hoog tijd voor een
kennismaking.
Ik ben een levenslustige en gepassioneerde vrouw. Schrijven is mijn grootste passie,
maar zeker niet mijn enige. Ik heb een sterke
band met de natuur en voel me erg aangetrokken tot het mystieke, het filosofische en
de spiritualiteit. In de afgelopen jaren heb ik
me heel breed met menig onderwerp binnen
deze categorieën beziggehouden en verdiept.
Met name voel ik me aangetrokken tot de
orakelsystemen, numerologie en de laatste
tijd ook astrologie. Ik ben inmiddels de vijftig gepasseerd, maar zo voelt dat niet. Ik sta
volop in het leven en tracht te genieten van
iedere dag. Zo geniet ik, naast mijn passies,
ook erg van mijn baan bij de Efteling. Een bewuste keuze. Het is natuurlijk niet vreemd
dat ik me thuis voel in deze sprookjesachtige, lieflijke omgeving met ook nog eens heel
veel natuurschoon. Ik word gelukkig van een
baan als gastvrouw en geniet ervan mensen
een fijne dag te bezorgen.
Al van jongs af aan voelde ik me erg aangetrokken tot de wereld van sprookjes, kabouters, elfen, feeën etc. Ik werd steevast beschreven als een ‘dromerig’ kind.
Toen ik eenmaal had ontdekt hoe leuk lezen was, ging er een wereld voor mij open.
Uren kon ik doorbrengen met mijn neus in de
boeken. Al snel ontstond een diep verlangen
om zelf schrijfster te worden en ook prachtige verhalen en boeken te schrijven. Maar
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mijn onzekerheid en de overtuiging dat ik dit
nooit zou kunnen, weerhield mij hiervan.
Naast de traditionele opleidingen zoals de
Pabo heb ik ook een Yogaopleiding afgerond
en daarna nog een aantal andere spirituele opleidingen. In de spiritualiteit begin ik
mezelf steeds meer terug te vinden, maar de
droom om schrijfster te worden was ik inmiddels helemaal vergeten.
Voor een yogaweekend van de opleiding
schreef ik echter een gedicht en daarvoor
krijg ik veel lof. Hierdoor gesterkt, ging ik
door met het schrijven van gedichten en het
werd een passie.
In de daarop volgende maanden schrijf ik 78
gedichten - een gedicht bij iedere kaart van
het Tarotspel, mijn andere passie. Als nooit
tevoren voel ik hoe goed het schrijven me
doet. In 2009 verschijnen deze gedichten in
de bundel: Mijn reis door Taro.
Daarna vind ik het tijd voor iets anders en
besluit ik eindelijk eens een poging te wagen
om een boek te schrijven. Ik begin er gewoon
aan, zonder me ergens in te hebben verdiept.
Het gaat me goed af, voor mijn gevoel, maar
ik heb er vooraf veel plezier in. Toch schrijf
ik soms maanden niet. Iedere keer als ik het
boek echter weer oppik, zegt iets me: Dit is
de moeite waard om af te maken! Uiteindelijk
voltooi ik het vol trots. Na een frustrerende
zoektocht naar een uitgeverij, verdwijnt het

manuscript weer voor enkele jaren in de kast.
Inmiddels ben ik echter zo van het verhaal en
de karakters gaan houden, dat ik toch doorschrijf aan het vervolgdeel. Dán maar enkel
voor haar eigen plezier!
Tenslotte besluit ik nog een maal een poging
te wagen om een uitgever te vinden. Via een
online speurtocht stuit ik op uitgeverij Macc
en ik heb er meteen een goed gevoel over. Dit
keer is deze uitgeverij dan ook de enige partij waar ik mijn manuscript naartoe stuur en
eindelijk neemt iemand eens de moeite het
daadwerkelijk te lezen! En zo begint het proces richting uitgifte. Een heel nieuwe, spannende maar vooral leerzame ervaring!
Inmiddels is mijn leven erg veranderd. Schrijven is nog altijd een grote passie, naast spiritualiteit en filosofie. Ik kies er dan ook steeds
vaker voor keuzes te maken vanuit mijn hart
en te vertrouwen op mijn gevoel. Dit is niet
altijd gemakkelijk en is er vaak ook wel een
bepaalde moed voor nodig.
De wereld van de sprookjes, mythes en ‘Fantasy’ lijkt onderdeel te zijn van wie ik ben.
Vandaar mijn keuze voor dit genre. Mijn kinderen zijn inmiddels het huis uit en dat geeft
me nog meer ruimte voor mijn passies, maar
ook voor mijn zoektocht naar ‘de filosofie van
het leven’ in het algemeen, en de diepe waarheden en ‘onwaarheden’ binnenin mijzelf. Ik
hoop dat dit niet te diep klinkt maar het is nu
eenmaal een belangrijk onderdeel van wie ik
ben.
En dan komt het moment waar je jaren op heb
gewacht. Eindelijk kan ik datgene wat al die
tijd in mijn computer heeft gestaan, in mijn
hand houden en zal het op een grotere schaal
gelezen gaan worden, ook door mensen die
mij niet kennen. Ik ben erg benieuwd hoe het
ontvangen gaat worden en naar de reacties.
Ik kijk daar erg naar uit!
Lange tijd heb ik in onzekerheid geleefd of
het boek ooit het levenslicht zou zien en gelezen zou gaan worden, anders dan door
een handvol familie en bekenden. Maar nu
gaat dat dus toch echt gebeuren! Mijn jeugddroom komt uit! Natuurlijk is dat een super
spannend moment!
Maar het voelt ook wel wat onwerkelijk. Ik
heb er zoveel jaren naar uitgekeken, en nu het
dan bijna zover is, is het heel moeilijk om me

er een voorstelling van te maken. Hoe gaat
het boek ontvangen worden en wat gaat er
allemaal op mij afkomen? Ik ben enorm trots
op mijn verhaal, heb er jarenlang heel hard
aan gewerkt en heel veel tijd en liefde in gestoken. Ik ben van de karakters gaan houden
en ik hoop dat dit ook voor mijn lezers het
geval gaat zijn. In dat geval wil ik niets liever
dan ze op een later moment trakteren op nog
meer mooie, boeiende delen van deze saga.
Zo ben ik heel blij met de omslag. Ik vind
dat hij echt binnenkomt, zo ervoer ik het zelf
althans toen ik hem voor het eerst zag. Afgezien van de prachtige jonge vrouw die er
op staat; met haar felrode haren en smaragd
groene ogen die er zó uitknallen (precies zoals die van mijn hoofdpersoon Ilionora) vind
ik dat de subtiele, mystieke achtergrond de
sfeer van het boek helemaal weergeeft. Hoe
moet Ilionora zich voelen, nu ze als gewone
aardse scholiere, terecht is gekomen in deze
magische wereld? Dat is wat ik me afvraag,
als ik de kaft zie… En heeft ze wel enig besef
hoe mooi ze is? Waarschijnlijk niet, zoals veel
van de tienermeisjes hier op aarde…
Dit aspect komt ook duidelijk terug in het
verhaal. Het is meer dan enkel een spannend
avontuur. Naast de grote gebeurtenissen en
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avonturen in de levens van de hoofdrolspelers, beschrijft het boek ook hun innerlijke
processen en de moeilijke vraagstukken waar
ze mee worstelen. Hierdoor ga je je makkelijk
met hen identificeren en wordt je zo meegesleurd in het verhaal. Waardoor het boek je
grijpt net zoals de kaft dat doet.
Wat het verhaal betreft, het is Fanasy… dus
alles is mogelijk. Je fantasie er onbegrensd op
los te kunnen laten, dat leek me heerlijk. Tijdens het schrijven van de stukken die zich afspelen in onze huidige wereld, moest ik veel
vaker bepaalde feiten checken en dergelijke…
dat ervaar ik op een bepaalde manier als remmend. Zodra we in Andradorra aankwamen,
kon ik mijn fantasie de vrije teugel geven en
genoot daarvan. Hiermee verraad ik al een
beetje dat mij boek onder de zogenaamde Urban Portal Fantasy valt. Het leek me boeiend
om onze moderne technische wereld te combineren met een magische fantasiewereld. Ik
vond het een mooi gegeven om de verschillen
tussen deze werelden te beschrijven… Waar
zou jij je het beste thuis voelen? Nou, ik weet
het wel… maar ik moet de portal nog vinden!
Dat zit er ook wel een beetje onder, de vraag
waar we heen willen met onze wereld. Willen
we daadwerkelijk dat het een voornamelijk
technische wereld wordt, want daar zijn we
hard naar op weg… of brengen we langzaam
maar zeker ook de magie terug en gaan we
weer met wat meer respect naar de natuur en
haar mogelijkheden en krachten kijken.
De hoofdrolspeelster van het verhaal, komt
erachter dat haar hele leven in feite een grote
leugen is en dat de wereld waarin ze dacht
thuis te horen, niet eens haar thuiswereld is.
Ze terug moet keren naar haar eigen wereld,
om daar opgeleid te worden voor een belangrijke taak. Deze wereld verkeert namelijk
in groot gevaar. Natuurlijk is er sprake van
een geduchte vijand waar ze mee te maken
krijgt… waardoor zij en de andere hoofdpersonen in moeilijke situaties terecht komen en
vele spannende avonturen beleven. Ze krijgen te maken met verdriet, boosheid, angst
en twijfel. Wat henzelf aangaat, maar ook wat
betreft de personen die ze ontmoeten of denken te kennen. Hier moet ze zich doorheen
zien te manoeuvreren en keuzes maken terwijl twijfel en onzekerheid aan hen knagen...
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Dromen
Het is een droom die is ontstaan in mijn vroege jeugd en die ik heb jarenlang heb weggestopt.
Ik ben heel blij en dankbaar dat ik me op een
bepaald moment deze droom herinnerde,
hem van de plank haalde, afstofte en nog eens
goed bekeek. Dit keer met heel andere ogen.
Het feit dat ik deze droom toen alsnog ben
gaan najagen heeft me al zoveel gebracht…
ook nu al, terwijl mijn boek nog niet uit is.
Het bracht me passie, vuur, levensvreugde en
vele momenten van genot, als ik het verhaal
onder mijn tikkende vingers zag ontstaan.
Het bracht me verwondering op momenten
dat ik het teruglas en voldoening tijdens de
vele uren dat ik bezig was met corrigeren en
het alsmaar beter en mooier zag worden.
Ik heb ook veel blijheid en voldoening over
alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd
over het schrijven in het algemeen Ik moet
erg lachen als ik nog wel eens een wat teruglees van de eerste geschreven stukken…
Want ruim tien jaar geleden ben ik aan dit
boek begonnen, gewoon met pen en papier.
Tot kramp in mijn hand me dwong om achter
de computer te gaan zitten. (Daarna ging het
ook wel een stuk vlotter moet ik zeggen…) Ik
had me nergens in verdiept; niet in opbouw
van een verhaal, zinsbouw, leestekens en
noem maar op.
Maar goed, ik kan er dan wel om lachen en
ben er trots op dat ik nooit heb opgegeven.
Van het redigeren van het boek onder de vakkundige leiding van uitgeverij Macc heb ik
eveneens superveel geleerd en daar ben ik
heel dankbaar voor.
Het is een droom die uitkomt en ik ben er
enorm trots op. Het bevestigd hoe belangrijk
het is om altijd je dromen na te jagen, wat
voor beren je ook op je pad denkt te zien.
Over het algemeen bestaan ze namelijk enkel
in je hoofd! Het najagen van je dromen, zal
je altijd blijdschap en voldoening geven, daar
ben ik van overtuigd, zelfs al zijn er momenten dat het realiseren ervan mijlenver weg of
zelfs onmogelijk lijkt. Uiteindelijk gaat hen
namelijk niet zozeer om dat ‘realiseren’, maar
veel meer om het genieten van alles wat het
je brengt!

Fantasy
Het Chagrijnige Slagzwaard
Theo Barkel

Hiram is een eenvoudige boerenjongen die door
zijn vader het huis uit wordt gezet en zijn geluk aan het hof van koning Turon wil proberen.
Maar Garma-Potanesië is in een crisis beland.
Sinda, de kwaadaardige heerser van het buurland, heeft om de hand de dochter van koning
Turon gevraagd. Volgens een oude wet kan hij
niet weigeren. Miurghan, de mysterieuze magiër, blijkt een hand in de zaak blijkt te hebben.
En waar komt het magische zwaard vandaan
dat Hiram op zijn voetreis naar het kasteel van
koning Turon vindt?
Het lot van twee koninkrijken ligt in de handen
van een jongen en een chagrijnig slagzwaard…
Prijs: € 15,95
ISBN: 978-90-78437-20-8
‘Ik heb de waardige opvolger van Terry Pratchett gezien, onze eigen Theo Barkel.’ Edmond van Loosen,

Het Chagrijnige Slagzwaard 2
De wraak van Nairghan

Theo Barkel

Nairghan, de broer van Miurghan de Magiër, is
ontsnapt uit zijn gevangenis in de Onbeschreven Zuilen in het hart van Corinthar, het buurland van Potanesië, en heeft wraak gezworen op
de Woudheks en Miurghan.
De ontvoering van de broer van het chagrijnige slagzwaard is nog slechts het begin. Hiram
ziet zich gedwongen om met de beide magiërs
naar Corinthar te trekken, waar al jaren anarchie
heerst, om het noodlot af te wenden.
Ondertussen arriveert er een mysterieuze
vreemdeling in Potanesië die zijn eigen plan
volgt en duiken er oude vijanden op.
Chaos en een burgeroorlog lijken onafwendbaar.
En dan verschijnt Cromag Non, de barbaar...
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-74-1
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Interview met illustrator

Maarten de Bruin
Op een beurs is hij al jaren een bekend gezicht bij de
stand van Macc en maakt hij binnen enkele minuten
een karikatuur van je, iets dat bij de ene persoon waarschijnlijk makkelijker is dan bij de andere.
Daar houdt het talent van Maarten echter niet op. Al
jaren produceert hij prachtige omslagillustraties en behoort tot de vaste redactie.
Of het nou een serieus onderwerp is, Fantasy, Sciencefiction of magisch realisme, het lijkt hem allemaal even
makkelijk af te gaan en de resultaten zijn altijd weer
even kunstzinnig.
Maar wie is de man achter de kunstenaar?

Je hebt ondertussen aardig wat omslagen gemaakt
voor UM, maar de meeste kennen Maarten de Bruin
nog niet. Kan je wat van jezelf vertellen?
Ik ben Maarten de Bruin. Illustrator, grafisch
vormgever en karikatuurtekenaar.
Met dat laatste ben ik ook bekend van tv. Zo
tekende ik vele jaren op de markten bij Utopia
(een programma van Talpa). Ik ben door heel
Nederland werkzaam als karikatuurtekenaar
maar ook als grafisch vormgever en illustrator.
Sinds 1997 heb ik een eigen tekenstudio waar ik
naast illustraties ook logo’s, huisstijlen en drukwerk ontwerp en vormgeef. Zowel voor kleine
zelfstandige als voor de overheid en multinationals
Mijn eerste cover voor uitgeverij Macc maakte
ik in 2015, dat was De Kosmische Vagenbond
van Ernst Vlcek. (zie blz 11) Een speciaal eerbetoon aan deze overleden Perry Roden schrijver.
Ik kwam zelf met het voorstel omdat Macc mij
toen alleen kende als die karikatuurtekenaar
die wel eens bij het Verboden Rijk zat te tekenen. Ik kan echter ook realistische portretten tekenen en ben tevens vormgever. Daarnaast ga
ik geen uitdaging uit de weg.
Je hebt er aardig wat gedaan sinds die eerste en in
verschillende stijlen. Van High Fantasy, tot magisch
realisme, SF. Je bent behoorlijk veelzijdig. Is er ook
iets wat je niet ligt?
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Strips, ja dat klinkt misschien raar voor een karikaturist en ondertussen maak ik regelmatig
stripfiguren, maar een heel verhaal uitbeelden.
Tja, dat ligt mij niet helemaal.
Maar in samenwerking met een goed schrijver
en met een goede taakverdeling is dit natuurlijk wel weer een uitdaging.
Hoe komen de ideeën voor een omslag in je op? Heb
je een bepaalde manier van werken?
In tegenstelling tot Nauraka lees ik tegenwoordig eerst het script waardoor ik een aardig idee
heb van wat er verteld wordt. Daarbij kijk ik
ook naar wat de doelgroep is, wie gaan het lezen. En vervolgens daag ik mezelf uit.
Je werkt vervolgens met verschillende technieken en
lijkt verschillende stijlen te hebben. De ene cover is
volledig digitaal getekend terwijl de andere op foto’s
gebaseerd is zoals Zieleneiland. De Castlefest Kronieken is weer totaal niet te vergelijken met bv
Fyrgar of Nauraka, maar staat er zelfs een karikatuur op de cover. Dat laat je afhangen van het verhaal?
De laatste reeks Castlefest Kronieken wou ik
bewust eens iets totaal anders proberen. En heb
ik goed gekeken naar de covers uit de jaren 50
daarnaast is het ook leuk om verschillende stijlen te laten zien en is het goed voor mijn portfolio. Als grafisch vormgever is veelzijdigheid

een pré. En ja, na eerst het script te hebben gelezen kies ik een stijl die ik daar het best bij vind
passen.
Welke omslag heeft je eigen voorkeur?
Oeh, dat is een lastige vraag, Bay en de Piranauten is denk ik wel mijn grootste uitdaging geweest.
Ik ben niet zo heel sterk in perspectief en in deze
illustratie zitten wel 3 verdwijn punten. Ook de
stijl (strip) was een gedurfd project. Maar de
Verkenner was vanwege de bijna fotografisch realistische tekening ook een grote uitdaging. En
op de beide Krakenvorsten ben ik ook erg trots.
En dan heb ik natuurlijk laatst Het chagrijnig
slagzwaard II geïllustreerd. Mijn eerste boekillustratie gemaakt op een IPad.
Zijn er nog covers of illustraties waar een leuk verhaal aan zit?
Haha, Ja André Kuipers is wel een leuk verhaal.
Nadat ik hoorde dat je de fan uitgave van Parry Roden ging overhandigen aan André kwam
ik op het ludieke idee hem dan gelijk een karikatuur in kleur te overhandigen waarop hij die
uitgave in zijn hand heeft. Ook weer zo’n uitdaging want naast zijn hoofd moest ik dus ook de
cover van dat boek natekenen.
Zijn er illustratoren waar je zelf bewondering voor
hebt?
Ja zeker, Een tekenaar waar ik veel bewondering voor heb is Alan Lee. Hij maakte de illustraties voor Lord of the rings. Ik had het geluk
hem op een van de eerste Elfia’s te ontmoeten
en heb toen het boek Elfen laten signeren. Dit
boek maakte hij samen met Brian Froud, ook
van hem heb ik een handtekening. Verder onze
eigen tekenaars als Anton Piek, Rien Poortvliet
en Maarten Toonder.
Je hebt wel eens samengewerkt met Tais Teng in het
verleden. Hoe is dat gekomen?
Ja dat klopt. Eest heb ik ook ooit op een Elfia al
eens een workshop tekenen bij hem gevolgd en
later kreeg ik het verzoek om samen met hem
en Kim Houtzager een wand illustratie te maken bij een door uitgeverij Macc georganiseerd
symposium en fantasiebeurs te Rijen.
Een erg leuke dag gehad met een prachtige il-

lustratie als resultaat.
Is er nog iets dat op je verlanglijstje staat om te doen
qua (omslag)illustraties?
Illustraties maken voor ook andere (fantasie-)
uitgeverijen. Maar ook het vormgeven en illustreren van bekende magazines of illustreren
voor bijvoorbeeld Natuurmonumenten.
Verder ben ik druk bezig met het maken van
een online tekencursus en heb ik steeds meer
workshops die ik rond het thema tekenen geef.
Zoals zakelijk tekenen voor ondernemers.
Je kreeg onlangs een mooi compliment hoorde ik van
een bekende schrijver/illustrator.
Ja dat klopt! Tais Teng reageerde op de omslag
van Het chagrijnige Slagzwaard 2 met “Prachtige
omslag! Maarten de Bruin is een van mijn favoriete
illustratoren”.
Nou, dat zijn nog eens een hoop veren in mijn...
Uitkijken dat ik niet naast mijn schoenen ga lopen. Mochten er trouwens mensen nieuwgierig
zijn naar meer werk van mij dan staat op www.
begrijphet.nu mijn portfolio en binnenkort ook
tekenlessen.
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Fantasy
De Weerling 1 - Vlucht
Christopher C. Petersen

Levi leidt een normaal bestaan, tot hij wordt
ontvoerd en samen met een blinde jongen in een
kamp op wordt gesloten. Ondanks zijn handicap blijkt de blinde jongen een gewiekste zakkenroller te zijn en Levi komt erachter dat zijn
zicht veel beter is dan zijn medegevangenen.
Dan blijkt zijn oom Daniël ook nog eens meer te
weten van zijn ontvoering. Levi’s wereld komt
compleet op zijn kop te staan als mysteries en
duistere complotten langzaam maar zeker ontvouwd worden.
En wie is de edelman Cortèz?
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-41-3
“Houd je van Harry Potter, dan moet je dit boek echt
lezen. Cijfer: 7,5 “ Stephen King Fanclub.

De Weerling 2 - Chaos
Christopher C. Petersen

De macht van Cortèz groeit gestaag. De waarschuwing die Levi en zijn vrienden aan Alexander hebben gebracht geeft het verzet de tijd om
zich te verdedigen, maar is het wel genoeg?
Levi en zijn vrienden gaan op zoek naar De Eerste Pelsjager, die de oplossing voor de oorlog in
handen heeft. Hun reis brengt de groep door het
hele land en Levi begint een aantal mysteries
te ontrafelen. Wie is die Eerste Pelsjager en wat
heeft zijn vader met dit alles te maken?
De tijd begint te dringen en Levi vraagt zich af
of ze wel op tijd zullen zijn om Cortèz tegen te
houden.
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-60-4
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“Vlucht en Chaos zijn zalig om in ondergedompeld
te worden.” Boekenvirus

Science Fiction
De Kosmische Vagebond
Ernst Vlcek

Ernst Vlcek is één van de oudgediende uit de
Perry Rhodan reeks. De Kosmische Vagebond is
de eerste roman van Ernst Vlcek.
De Kosmische Vagebond is een eenzame planeet, die verloren en zonder zon door het universum trekt. Bij zijn ontdekking kunnen de mensen niet vermoeden dat Vagebond een geheim
herbergt dat zijn uitwerking op al het leven op
Aarde niet zal missen. Germount Freyon wordt
erop uitgestuurd om de geheimzinnige planeet
te onderzoeken en het is nog maar de vraag of
hij deze gevaarlijke missie zal overleven.
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-25-3
Een eerbetoon aan Perry Rhodan schrijver Ernst Vlcek

Gebroken Hemel
Karel Smolders

Elke vier eeuwen botst onze wereld met een
andere, een Spiegelwereld waar onbekende natuurwetten gelden. Magische krachten liggen er
voor het grijpen. In 1619 probeerde een struikrover een doorbraak van de Spiegelwereld te forceren en een legendarische stadsbrand was het
gevolg. Nu zijn er weer vierhonderd jaren om
en een nieuwe botsing dreigt.
Prijs: € 14,95
ISBN: 978-90-78437-52-9
“Het verhaal is echt spannend en je wilt alleen maar
doorlezen, omdat je wilt weten hoe het afloopt.”
In de boekenkast
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Castlefest

ronie en

offieperi elen
Johan Klein Haneveld

Wat voorafging:
In het vijfde deel van de Castlefest Kronieken, ‘De gevonden wereld’, ziet cosplayer Simone op weg naar een koffiekraam een uitgestorven vliegend reptiel. Al snel
blijken zich meer soorten uit het verleden op het terrein van de Keukenhof te bevinden. Ze richten er dood en verderf aan. Gelukkig weet Simone samen met de
schrijvers van Uitgeverij Macc de dieren weer te verjagen. Al die tijd is het haar
niet gelukt aan koffie te komen …
Simone slenterde voorbij
het kasteel van de Keukenhof in de richting van
de boerderij. Ze stak het
LARP-veldje over. Ditmaal
was het er niet druk en
renden niet groepen jongens en meisjes met rubber
wapens op elkaar af. Er zat
een groepje bij elkaar, met
in het midden een jongen
met rood haar en een baard
die met grote gebaren een
verhaal vertelde. Simon
glimlachte. Hij had een belangrijke rol gespeeld bij
het bevrijden van Castlefest en daar mocht hij best
over opscheppen. Zelf had
ze geen behoefte over haar
bijdrage aan de avonturen
te vertellen. Ze hoopte in
plaats daarvan dat ze de
gruwelijkheden die zich op
haar netvlies hadden gebrand ooit weer kon vergeten. Ze wist niet of ze ooit
nog wel dinosaurusfilms
kon kijken zonder dat de
beelden terugkwamen. Ze
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schudde haar hoofd om de
sombere gedachten te verjagen. Ze wist wat ze nodig
had: koffie!
Door de takken hoog boven Simone zag ze de hemel rood en oranje kleuren. Strepen kleur liepen
naar noord naar zuid,
als sporen achtergelaten
door trekkende dieren.
De avond was al een eindje gevorderd, maar voor
het donker was zou nog
even duren. Ergens hadden mensen een barbecue
aangestoken, rook Simone. Maar er was nog een
veel belangrijkere geur,
ergens recht voor haar.
Uit die richting klonk ook
een fluitend geluid als van
een stoomtrein. Ze begon
sneller te lopen. De koffiekraam van Tante Bertha,
met water gekookt in een
stoomketel, stond op zijn
gebruikelijke plek. Er bevond zich een flinke scheur
in de luifel, maar verder

was alles bij hetzelfde gebleven. Een van de mannen met snor en bolhoed
schepte kolen in de ketel.
De ander deelde bekers uit
aan de wachtende koffieverslaafden. De rij strekte
zich een heel eind uit, helemaal tot op de Meadow
Fields. Ze was niet de enige
die na een lange dag trek
had gekregen. Simone liep
verder zodat ze achter kon
aansluiten. Het zou nog
even duren voor zij een bekertje met het zwarte goud
in haar handen kon sluiten
en diep de rijke geur ervan
kon opsnuiven. Als er nog
koffie overbleef. De vreemde wolken sloten het hele
Keukenhofterrein af van
de buitenwereld en bevatten wel verbindingen met
verhaalwerelden maar niet
met haar eigen universum.
‘Hee, Simone,’ klonk het
uit de rij, opzij van haar.
‘Kijk niet zo somber.’
Het was Theo Barkel in zijn

blauwe kleren als Baron
Macc. Hij grijnsde breed.
‘Je maakt je zeker zorgen
over hun voorraad?’
Simone knikte.
‘Dat is nergens voor nodig,’ zei de uitgever. ‘Ze
hebben in een van de openingen een koffieleverancier gevonden. Een meneer
Droogstoppel. Van de Lauriergracht 37.’
‘Dat is uit de Max Havelaar,’ voegde Johan toe. De
schrijver stond naast Theo.
Zijn lange haren zaten vol
klitten en er stonden grote vlekken op zijn middeleeuwse kleren, maar het
maakte zijn vermomming
alleen maar realistischer.
‘Hij was toch geen sympathieke persoon?’ vroeg Simone. ‘Ik heb dat boek ook
moeten lezen.’
‘Nee,
hij
was
een
droogstoppel,’ zei Theo
met een grijns. ‘Maar zijn
koffie smaakt als koffie en
dat is waar het om gaat.’
Simone keek even op en
neer langs de rij. ‘Kan ik bij
jullie komen staan?’
‘Altijd,’ antwoordde de uitgever. ‘We hebben aan jou
te danken dat Castlefest
nog doorgaat!’
Dankbaar sloot ze bij hen
aan. De als elfjes verkleedde dames achter ze fronsten even, maar haalden
dan hun schouders op en
praatten verder. Ook Johan
en Theo bleken in gesprek.
‘Misschien kunnen we er
wel wat mee in ons volgende boek,’ zei Johan.
Theo keek verbaasd. ‘Di-

nosaurussen in “De quantumdetectives”? Is dat niet
teveel? We hebben al kristallen schedels, de mannen
in het zwart uit samenzweringstheorieën, UFO-ontvoeringen, kernfusie en
kunstmatige intelligentie
…’
‘En klimaatverandering,’
zei Johan. Hij zuchtte.
‘Daar passen dinosaurussen niet helemaal bij.’
‘Misschien moet je gewoon
een boek schrijven over
onze belevenissen op Castlefest,’ opperde Theo.
De rij schoof ondertussen
maar weinig op, vond Simone. Ongeduldig keek
ze tussen de schrijver en
de uitgever in de richting
van de kraam. Er stonden
mensen met hun armen te
zwaaien en sommigen begonnen weg te lopen. Een
van hen, een man met een
glanzende uitrusting met
een
doodshoofdmasker,
kwam hun kant uit. Ze
wuifde naar hem. ‘Wat is
er aan de hand?’
‘Droogstoppel heeft de
prijs van koffie verhoogd’,
gromde de futuristisch
ogende strijder. ‘Hij zei dat
er zoveel vraag is dat hij er
flink aan kan verdienen.’
‘Ik heb alleen maar een
paar muntjes,’ mompelde
Simone.
Theo en Johan keken elkaar even aan. ‘Misschien
vinden we ergens nog een
Senseo,’ zei Theo. De twee
gingen ook weg uit de rij.
Simone begon achter ze aan
te lopen, slepend met haar

voeten. Ze schopte een kiezeltje weg. Opeens hoorde
ze stemmen die haar vaag
bekend voorkwamen. ‘Fascinerend,’ klonk het droog.
Simone keek op. Het was
een lange donkere man
in een zwart uniform met
geel op zijn schouders. Hij
had kort stoppelhaar en
puntige oren. Terwijl hij
sprak keek hij op een vierkant apparaatje dat hij in
zijn hand heen en weer bewoog. ‘Deze figuren zien
er allemaal verschillend
uit, maar het zijn allemaal
mensen.’
‘Allemaal?,’ vroeg een
vrouw in een kostuum met
rode schouders. Ze droeg
net als de lange man een
glanzend symbool op haar
borst. ‘En die Klingon dan
van zojuist?’
‘Ook hij,’ antwoordde de
aangesprokene. ‘Een aardmens.’
‘Ik zag ook Borg,’ zei de
derde van hun gezelschap,
een blondine met het haar
opgestoken, gehuld in een
wel heel strakke overall. Op
de plek van een van haar
wenkbrauwen bevond zich
een metalen uitsteeksel. Ze
had haar handen op haar
rug en keek om zich heen
alsof ze zich niet bewust
was van allen die stilstonden om naar haar te staren.
‘Ze gedroegen zich echter
niet agressief.’
‘Mensen,’ zei de donkere
man. ‘Geen implantaten.
Geen nanieten.’
‘Een mysterie,’ zei de eerste
vrouw. ‘Maar misschien is
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het holodeck wel op hol geslagen.’
De man knikte. ‘Dat is de meest logische
verklaring.’
De drie draaiden zich om en liepen weg.
Simone was stil blijven staan, als op haar
plek bevroren. Nu kwam ze in beweging.
‘Kapitein Janeway,’ riep ze. ‘Tuvok! Seven!’
Het groepje bleef staan. De kapitein hield
haar hoofd schuin en keek haar aan,
enigszins wantrouwend. ‘Hoe weet je wie
we zijn?’
‘Dat leg ik allemaal uit,’ zei Simone. ‘Maar
ik wil er wel iets voor terug.’
‘Ik zag hier mensen met geld betalen,’
merkte kapitein Janeway op. ‘In de Federatie hebben we dat achter ons gelaten.’
Simone onderbrak haar. ‘Dat weet ik. En
we hebben hier geen Latinum. Ik zou echter heel blij zijn met een kopje koffie.’
‘Ah,’ zei Janeway. ‘Ik wist dat ik iets bekends rook. Er is koffie in deze nevel, dat
is wat ik zei, toch Tuvok?’
De man met de punteren knikte.
‘Koffie is de beste organische suspensie
die er is,’ verklaarde Simone met nadruk.
‘Dat is wat u altijd beweert,’ zei de blondine met het metaal in haar gezicht. ‘Ik

dacht dat u de enige was die er zo over
dacht.’
Kapitein Janeway grijnsde. Ze stak haar
hand naar Simone uit. ’Je bent echt een
mens. Geen twijfel over mogelijk.’
Simone nam de uitgestoken hand aan.
‘Een eer om kennis te mogen maken. Kunt
u dan nu koffie voor me maken?’
De schouders van de kapitein zakten een
paar centimeter. Haar gezicht betrok.
‘Helaas. We kunnen onze realisatoren alleen voor het hoognodige gebruiken. Te
weinig energie. We zijn immers zeventigduizend lichtjaar van huis. Neelix maakt
iets dat op koffie lijkt … Als je al een paar
jaar het origineel niet gehad hebt, in elk
geval.’
Simone slaakte een diepe zucht. ‘Mijn
zoektocht gaat dus nog even verder …’
Ze keek om zich heen. ‘Gelukkig is Castlefest nog niet voorbij.’
Lees hoe het verhaal van Sherlock Holmes en
Watson en de schrijvers van uitgeverij Macc
verdergaat in het zesde deel van de Castlefest
Kronieken: ‘De onontkoombare cirkel’ van
Dagmar van der Krift. Dit slot van de tweede
trilogie verschijnt in augustus 2020.

Op de bres voor Castlefest
Ik kan me nog goed het eerste Castlefest dat er gehouden werd herinneren, het had iets... een unieke sfeer en die is nooit verdwenen. En
ik ben een trouwe bezoeker sindsdien. Het heeft zelfs geleid tot een
boekenreeks die we al jaren met veel plezier schrijven en uitbrengen,
en toen kwam 2020... Geen Keltfest en geen Castlfest.
Een bizar jaar waarin veel bedrijven harde klappen krijgen te verwerken.
Na overleg hebben wij besloten om het zesde deel van de Castlefest
Kronieken, De Onontkoombare Cirkel van Dagmar van der Krift, toch
uit te geven, en om een hele goede reden. Om iets terug te geven van
hetgeen Vana Events ons al die jaren heeft gegeven. € 2,50 van ieder
verkocht exemplaar zullen wij namelijk aan Castlefest doneren om ze door deze moeilijke
tijd heen te helpen, zodat we elkaar volgend jaar weer onder betere omstandigheden kunnen
ontmoeten. Meer info volgt zo snel mogelijk op onze social media en website.
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Castlefest Kronieken 4
De Eindeloze Paradox

Theo Barkel

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

Castlefest Kronieken 5
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
“Een echte aanrader, voor de actie liefhebbers. 4****.”
Natasja Jenninga, Ik hou van horror fantasy en
spanning
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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
Voorbij de storm

SF-auteurs voor het klimaat
Maar liefst 25 auteurs zetten zich in voor het klimaat.
Bewustwording dat het anders moet in onze wereld en maatschappij
anders kan de toekomst er wel eens heel anders uit gaan zien.

Verhalen Verteller 3
Diverse auteurs

De beste binnen- en buitenlandse auteurs nemen je voor de derde
keer mee op reis naar, de sterren, het hiernamaals of vreemde werelden.
Laat je verrassen door topauteurs als Tais Teng, Jaap Boekestein, Karel Smolders en Nadine Stenglein!
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