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Met het afgelopen jaar is een voor iedereen vreemd jaar
afgesloten en komt ons hopelijk een beter jaar tegemoet.
Van onze kant uit zullen we zoals altijd ons best doen om
een ontsnapping te bieden naar een van de vele fantasie
werelden. En of dat nou in de verre toekomst is, in een
Fantasysetting of in de onwerkelijkheid van een griezelwereld of een combinatie van dezen, alles om de lezer op
het puntje van zijn stoel te krijgen en, wie weet, zo af en
toe de aanleiding zijn voor een verfrissende nachtmerrie.
Zeker wat dit laatste betreft zullen we dit jaar ons uiterste
best doen, aangezien er op horrorgebied aardig wat op de
planning staat. Het interview met Steve Smith, een creatief, getalenteerd man die met zijn debuutroman Game of
Spirits Macc aan zijn eerste Engelstalige roman zal helpen
is daar het bewijs van.
Maar daar houdt het natuurlijk niet bij op. Naast een nadere kennismaking met Nanouk Kira, die momenteel
hoge ogen gooit bij de recensenten met haar debuut Drakenhart staat er nog een bijzondere samenwerking op het
programma.
Zoals op de verwacht pagina te zien is, zijn we druk bezig met de eerste horrorroman van Johan Klein Haneveld,
Scherven vol Ogen. Een roman waarin een angstwekkende blik in het jaar 2080 geworpen wordt. Tevens zal alweer
de derde Shadajaël omnibus verschijnen, met de verhalen
Zusters van de Duisternis, de Godenwolf en Zwerver van
de Hel.
We zullen deze gelegenheid gebruiken om een uniek,
gratis boekje uit te geven. Samen met deze twee nieuwe
horrorboeken zullen twee korte horrorverhalen van Johan
Klein Haneveld en Theo Barkel uitgebracht worden.
De oplage zal beperkt zijn, dus hou het nieuws hierover
in de gaten!
Tenslotte eindigen we dit nieuwe Maccazine met een verhaal van de in Voorbij de Storm geintroduceerde kosmische zwendelaars Thorsen & Daine. Ook hier zal op een
later tijdstip meer nieuws over komen...
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Het Drakenhart van

Theo Barkel

Onlangs debuteede Nanouk Kira met Drakenhart, een
debuutroman die bij verschillende recensies al vier
sterren scoorde en de lezer doet verlangen naar meer.
Maar wie is Nanouk Kira? Waarom is ze gaan schrijven
en op welke leeftijd? Wat drijft de creatieve geest van
een auteur en uit welke put diept ze haar inspiratie?
Hoog tijd om wat beter kennis te maken Nanouk en
met
Drakenhart!

Van harte welkom, Nanouk. Kan je ons om
te beginnen wat meer van jezelf vertellen?
Natuurlijk! Om te beginnen met schrijven;
vanaf mijn vijftiende of zestiende schrijf ik
echt regelmatig, ongeveer elke dag. Daarvoor
schreef ik zo nu en dan weleens iets, maar
was ik ook niet echt ‘invested’. Ik heb nooit
echt de keuze gemaakt voor een genre, maar
fantasy ligt mij gewoon het beste, dus daar
ben ik automatisch een beetje in gerold. Op
het moment schrijf ik trouwens een historisch
verhaal, maar dat is voor mij wel vreemd (en
ik moet er echt belachelijk veel research voor
doen). Waarom ik voor draken gekozen heb,
weet ik eigenlijk ook niet. Het was nooit zo
van ‘ik ga een verhaal over draken schrijven’,
en ik moet zeggen dat draken ook niet een
extreem belangrijke rol spelen in mijn debuut. Ik heb met draken ongeveer net zoveel
als met andere fantasy wezens, ik vind ze
leuk en ze horen er ook echt bij, maar in een
verhaal gaat het voor mij toch het meeste om
de personages.
Ik weet niet precies waaróm ik ben gaan
schrijven. Volgens mij kwam het doordat
ik een boek las en er echt niet blij mee was
dat het uit was, en toen begon met een verhaal dat daar op geïnspireerd was, gewoon
om nog even door te kunnen gaan met dat
boek. Daarna ging ik dus redelijk vanzelf fantasy schrijven, en ben ik dat ook altijd blijven
doen.

Met Drakenhart heb je een mooi debuut
met goede recensies . Dat moet een heerlijk
gevoel zijn. Is de spanning er nu ook een
beetje af?
Haha, nee absoluut niet. Dat zal wel aan mij
liggen, want de recensies die ik tot nu toe heb
gehad en de reacties van mensen zijn echt wel
positief. Maar iedere keer dat ik van iemand
hoor dat ze het aan het lezen zijn, heb ik weer
zoiets van ‘o nee, wat gaan ze ervan vinden?’.
En dan denk ik ook aan alles wat ik zelf niet
goed vind eraan, of wat in mijn ogen beter
zou kunnen. Misschien ben ik iets te perfectionistisch om gewoon te accepteren dat dit
boek er is en dat mensen altijd een mening
gaan hebben, die waarschijnlijk ook weleens
negatief zal uitvallen.
Een fantasydebuut over Draken is wel wat
gewaagd, maar het is anders dan anders.
Hoe zit dat precies?
Ja, ik noemde al dat draken niet een heel prominente rol spelen in Drakenhart, maar het
is wel belangrijk om te noemen dat niet de
wezens, maar de waarde die eraan gehecht
wordt heel erg belangrijk is in die maatschappij.
De samenleving waar het verhaal zich afspeelt is er een van drekar, een volk dat naar
eigen zeggen van draken afstamt. Hier zijn
ze behoorlijk trots op en de bevolking probeert dan ook te leven naar de waarden die

naar de draken zijn vernoemd waarvan ze
geloven dat het hun verre voorouders waren.
‘Drakenhart’ is hoe één van deze waarden genoemd wordt, vandaar ook de titel.
Het conflict in het boek heeft ook te maken
met deze waarden. Durégo, het hoofdpersonage, heeft altijd geleerd dat hij hieraan moet
voldoen, maar als hij dat niet meer voor waar
aan kan nemen, begint hij aan alles te twijfelen.
Durégo. traint op de ridderacademie om ridder te worden, zodat hij aan het toonbeeld
van de samenleving voldoet. Maar net voor
hij zijn opleiding kan voltooien, wordt er iemand ontvoerd en is het zijn taak om haar te
redden. Hij komt terecht in een bos, bij een
schimmige vijand, die van hem verwacht
dat hij taken voltooit om haar vrij te krijgen.
Terwijl hij hiermee bezig is, begint Durégo
te twijfelen of deze vijand eigenlijk wel echt
aan een andere kant staat dan hij en komt hij
steeds meer te weten over de geschiedenis
van zijn vader. Dingen die hij misschien helemaal niet had willen weten, maar ook niet
meer los kan laten.
De omslagillustratie is werkelijk prachtig.
Ja hij is wel spectaculair, hè? Ik vind ook dat

de maatschappij er heel goed op afgebeeld
staat. De wereld waar Drakenhart zich afspeelt is behoorlijk militaristisch en dat kom
mooi naar voren.
Het is een eerste deel, dus we kunnen nog
meer verwachten?
Ja, nog een tweede deel (Drakenglas), het
wordt een duologie. Ik heb het tweede deel
al afgerond en ik kan écht niet wachten tot de
lezers hier ook van kunnen genieten. Als ik
een beetje mag vertellen over dit deel zeg ik
graag dat er veel te gebeuren staat, het misschien behoorlijk wat duisterder kan worden
dan Drakenhart, maar dat dit gelukkig wat
gecompenseerd wordt door een nieuwe personage dat echt mijn persoonlijke favoriet is.
Verder houd ik van een redelijk open einde,
en dat heeft Drakenglas ook, maar zal ik de
lezer dit keer een cliffhanger besparen, aangezien dit het slot van de serie is.
Verder gaat er heel veel meer worldbuilding
naar voren komen, verschillende soorten draken en waarden die daaraan verbonden zijn.
Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar de
cover, hopelijk past hij goed bij Drakenhart
en is hij weer net zo mooi!

Fantasy
Drakenhart
Nanouk Kira

In Dremséa werkt Durégo Eron eraan om drakenridder te worden. Als hij bijna zijn titel krijgt,
wordt Ydrá, de dochter van de stadsheer, ontvoerd. Om haar vrij te krijgen zal Durégo een
reeks opdrachten moeten voltooien. Hij doet
zijn best, al krijgt hij steeds meer het idee dat er
een achterliggende reden is voor Ydrá’s gevangenneming. Haar ontvoerder kent geheimen die
zelfs voor Durégo onbekend waren.
Drakenhart is het eerste deel van de Drakenhart-serie.
“Door de mysterieuze setting blijft het verhaal spannend tot het einde. 4****” Booksandrawings

Shehza,
zonder heden geen toekomst
Aruna Baldew

Taniya is een jong meisje dat in Palanika woont,
een land waar grote verschillen heersen tussen de verschillende klassen, maar ook tussen
de mannen en vrouwen. Om te ontsnappen
van al het onrecht wat haar wordt aangedaan,
vlucht Taniya naar Shehza om opnieuw te
kunnen beginnen met een schone lei.
Maar het verleden laat Taniya niet met rust...
Ondertussen raakt ze ook nog eens verwikkeld in de oplopende spanningen tussen de
Shehza en de Voorvechters. Een prille liefde ontstaat, vriendschappen voor het leven
worden gevormd en nieuwe kansen op een
betere toekomst worden gecreëerd..

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-79-6

Binnenkort verkrijgbaar

Andradorra

Bay en de Piraenauten

Désirée de Jong
Vele jaren geleden werd aan koningin Gabora,
de koningin van het elfenvolk dat op Andradorra leeft, de voorspelling gedaan dat er een groot
kwaad over hun wereld zou komen. Een kwaad
dat niet alleen de elfen, maar alle volken van Andradorra naar een duistere periode zou voeren.
Er was echter ook hoop, want op het moment
dat het kwaad zich zou gaan manifesteren, zou
er een kind geboren worden dat het bloed van
drie van de volken van Andradorra in zich verenigd had, en dit kind zou het tij kunnen keren.
Maar het kind van de drie volkeren bevindt zich
niet eens op Andradorra als het kwaad ontluikt
en een zoektocht begint…
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-76-5
“Een spannend en origineel debuutverhaal, wat lekker vlot wegleest.” Kirsten Bosscher, Biblion

Yvette Hazebroek
Spannende Steampunk over een meisje en de
zoektocht naar haar stiefbroertje.
Bay woont in Venida, een luchtstad in het Zevende Luchtruim. Bay smokkelt Queriosa en ze
is, net als haar stiefbroertje Plum, een luchtkind.
Ze kunnen dingen die gewoner mensen niet
kunnen en lopen daarom constant gevaar om
ontvoerd te worden door Piraenauten. Als haar
broertje toch wordt gestolen, besluit ze om al
haar connecties als smokkelaarster te gebruiken
om hem te vinden en terug naar huis te brengen.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-50-5
“Bay en de Piraenauten’ is een fris en een rollercoaster avontuur dat geen moment verveeld en waarvan
je het jammer vindt dat het alweer uit en over is, als
je het boek dichtslaat.” Jos Lexmond, NCSF

Engelstalige horror!

Interview met auteur Steve Smith
Theo Barkel
Met Game of Spirits geeft Uitgeverij Macc zijn eerste Engelstalige roman uit. Om het in stijl
te houden, beginnen we bij onze roots; horror!
Game of Spirits, en zowel de titel als het artwork van de omslag beloofd al heel wat.
Maar eerst, wie is de auteur die deze eer te beurt valt? Wie is Steve Smith? Niet zomaar een
Nederlander die in het Engels schrijft in ieder geval.
Steve is iemand die een groot deel van de wereld heeft gezien en creatief en avontuurlijk is.
Een uitstekende basis om een spannend horrorverhaal te schrijven...
van drie jaar in Londen, waarna ik op talloze
cruise-schepen heb gewerkt. Daar hield het
echter niet op. Het grootste avontuur was de
periode dat ik in Hong Kong heb gewerkt.
Het televisiewerk dat ik in die tijd deed, is
iets waar ik nog steeds heel erg trots op ben.
Het is een bijzondere periode uit mijn leven
die altijd een speciaal plekje in mijn hart zal
hebben.
Toen ik in 2000 naar Nederland verhuisde,
nam mijn leven een hele andere wending. Ik
wist op dat moment ook zeker dat dit de weg
was die ik wilde volgen.
Ik vond werk bij een schildersbedrijf en de
grootste uitdaging in lange tijd stond voor de
deur: Nederlands leren. Naast schrijven, hetgeen ik iedere dag doe, hou ik van luisteren
naar muziek en films kijken.
Hoe is het verhaal Game of Spirits ontstaan?
Nog even en Game of Spirits komt uit, hoog tijd
voor de lezer om kennis te maken met Steve Smith.
Ik heb veel talenten en kan heel creatief zijn
als het nodig is. Ik ben ook iemand die alles
met veel passie en overgave doet als ik iets
wil bereiken in het leven. Toen ik vier jaar
oud was, zette ik mijn eerste schreden in de
wereld van het dansen met een opleiding

Dat is een goede vraag en om hem te kunnen beantwoorden moet ik zeker enkele jaren teruggaan in de tijd. Ik was op een punt
aanbeland in mijn leven dat ik meer wilde.
Op school genoot ik er altijd van als we iets
moesten schrijven, en ik besefte dat dit hetgeen was dat ik wilde doen. Ik begon met het
schrijven van filmscripts, gewoon als hobby.
Nadat iemand dit had gelezen kreeg ik het
commentaar dat het script het heel goed zou

doen als boek. Ik dacht dat hij
een grapje maakte, maar in
feite is het hier allemaal mee
begonnen.
Het begon allemaal met het
idee dat drie jongens in een
oude houten schuur op een
Ouija bord speelden. Dat was
in feite de basis van wat uit
zou groeien tot Game of Spirits. In de loop der tijd heb
ik geleerd dat als je blijft geloven in jezelf en doorzet, je
alles kan bereiken in je leven
wat je maar wilt.
De omslag van het boek belooft
heel was, zo zie ik inderdaad een
Ouija bord. Kan je wat van het
verhaal vertellen?
Benjamin heeft een verschrikkelijke jeugd gehad, maar
zijn wereld zal compleet op
zijn kop gezet worden als hij
samen met zijn vrienden zijn
vingers op het Ouija bord
plaatst om het spel te gaan
spelen. Tezamen met een
dode moordenaar en enkele
dorpelingen die onverwachts
sterven, stapelen de problemen zich op voor Benjamin.
Het dorp heeft een geheim
en dat mag nooit naar buiten komen. Game of Spirits is
dan ook niet bedoeld voor de
tere zieltjes onder ons. Benjamin komt er vervolgens snel achter dat het kwaad onder ons
leeft, maar goed verborgen.
Waarom heb je voor horror gekozen?
Als kind kon ik al enorm genieten van een
goede horror film, dat gevoel dat je ieder
moment op kan springen van schrik! Ik wilde een moordenaar creëeren waar iedereen
bang voor zou zijn, zoals Freddy Krueger of
Michael Myers van de Halloween films. Het
type moordenaar dat op jacht is naar je ziel.
Ik vind dat horror meer is dat alleen maar een
hele hoop bloed op iedere pagina, ik denk

dat dat op den duur saai wordt voor de lezer.
Horror gaat erover om iemand emotioneel
mee te nemen naar een plaats die diep verborgen ligt en waar je jezelf niet comfortabel
voelt. Om iemand op het randje van zijn stoel
te krijgen.
Is het een op zichzelf staand verhaal?
Game of Spirits is pas het begin van een
achtbaan, dus, nee… dit is zeker niet het einde. Het vervolg heet The Vicious Circle. Dit
verhaal gaat nog verder het verleden in met
flashbacks en dergelijke. Op dit moment ben
ik bezig met het derde boek, Dark and twisted.

Griezel
Game of Spirits

Robijnmaan

Benjamin has a horrible childhood and his
world is about to be turned upside down when
he and his two best friends place their fingers
on the planchette to play the Ouija board. With
recent events of a dead murderer and unexpected deaths by Louise’s hill making it even
worse. The dark secret of the village must never be known... and Benjamin soon learns that
evil is hidden deep down.

Een verboden liefde door de eeuwen heen.

Steve Smith

Binnenkort verkrijgbaar

Nadine Stenglein

Sinds mensenheugenis zijn zielenwachters op
jacht naar terugkomers, die de zielengroei van
de mensen verstoren en hun zielen willen stelen, om ze voor hun doelen te misbruiken of ze
in hun gelijken te veranderen… en ze zo in de
verdoemenis te storten.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-49-9

Engelstalig!

Shadajaël omnibus 3

De Ring van Ardek

De derde omnibus alweer van deze horrorserie,
waarin Shadajaël het aan de stok krijgt met de
Godenwolf. Naast dit verhaal zijn de verhalen
Zusters van de duisternis en Zwerver van de
Hel opgenomen.

Vijfendertig griezelverhalen met een glimlach
vol giftanden van de meester van het griezelgenre

Theo Barkel

Binnenkort verkrijgbaar
“Een vleugje van de eerste Stephen King verhalen en
Joe Hill, een schepje ‘walking dead’ maar bovenal een
origineel en zeer eigen stijl om de lezer mee te nemen
naar een onwerkelijke wereld.”
Connie Schelvis, Conniesboekkies
“Leuk en bloederig.”
Eddy Bertin, NBD/Biblion

Tais Teng

Met een magische ring die al je wensen op de
meest gruwelijke wijze vervult. Groei op met je
dode zuster of blader in de reisgids voor Magisch Nederland.
Met onder meer de verhalen:
De grijns van een geit
Waarom heb je mij vermoord?
Opgroeien met je dode zuster
Bidden tot Thasaidon
Prijs: € 22,95
ISBN: 978-90-78437-68-0
Hardcover

Thorsen & Daine, Ruimtepuin, is het vervolg op Rogars Bar.

Theo Barkel

1
“Boogvlucht onderbroken, boogvlucht onderbroken,”
blèrde de irritant scherpe stem van de boordcomputer onverwacht. Daine schrok op en klapte de
3-D kubus waar hij mee bezig was dicht, terwijl
Thorsen opsprong uit zijn stoel.
‘Welke gek heeft dat ding zo geprogrammeerd?’ mopperde Thorsen, met zijn hand op zijn
borstkas alsof hij zo zijn wild kloppende hart tot
bedaren kon brengen.
‘Ehm... ik? Op jouw aanraden? Waarschijnlijk bevindt zich interessant ruimtepuin op onze
koers.’
‘En daar moest die ultrasonische prehistorische computerstem per sé bij?’
‘Thor, alles is prehistorisch aan ons schip,’
grijnsde Daine. ‘Inclusief de bemanning.’
‘Wrijf het nog maar eens in. Jij hebt teveel
Weird Fiction gelezen op die Pulp-reader van je,’
mopperde Thorsen, op de plek in de lucht wijzend waar net nog de 3-D kubus had gehangen.
‘Daar krijg je alleen maar rare ideeën van.’
‘Een beetje afleiding op saaie ruimtevluchten
kan geen kwaad, toch?’
Zijn vriend keek hem hoofdschuddend aan
terwijl hij de gegevens die de computer hem
doorstuurde opende. ‘Sinds wanneer is ons leven
saai, Daine? En dan nog heb ik geen behoefte aan
Verschrikkelijke Monsters uit de Vijfde Dimensie.’
‘Ah! Je hebt hem gelezen!’
‘Ja, je had hem open laten staan na onze vlucht
van die oerwoudplaneet. Geloof me, Wifi is niks
voor mij. Vierarmige monsters die uit de vijfde
dimensie komen en je geest opslurpen! Wat een
onzin!’
‘Hypertorrent had het opgepikt op de multidim-band na onze vlucht. Geen idee waar het
vandaan komt, maar het was wel vermakelijk.’
‘En daar gebruik jij de rekencapaciteit van onze
positroniek voor?’ bromde Thorsen ontevreden.

12

Op datzelfde moment vlamde Daines 3-D kubus weer op en liet op enkele lichtseconden afstand een vreemd voorwerp zien. ‘De computer
heeft echt iets aparts opgepikt deze keer. Zoiets
heb ik nog nooit gezien!’
‘Het lijkt wel...’ De twijfel was duidelijk te horen in Thor’s stem. ‘Ik weet het niet.’ moest hij
toen bekennen. ‘Ik kan me voorstellen waarom de
positroniek de boogvlucht onderbrak. Er zitten
wel wat interessante metalen in zo te zien, verder
lijkt het...’ Hij twijfelde. ‘Esthetisch gezien... dit is
ontworpen door iemand met een mentale afwijking. Het lijkt wel...’ Weer haperde Thorsen.
‘... een heel groot bord zonder eten.’ vulde Daine aan. ‘En dan al die gekke uitsteeksels!’
‘Zijn het niet je geliefde prinsessen, dan is het
wel eten.’
‘De prinsessen zijn verleden tijd, Thor, maak
je daar maar geen zorgen meer om. Zijn me nu
een beetje te afgeleefd,’ grijnsde hij onbeschaamd.
‘Blijft voorlopig alleen eten over.’
‘Voorlopig, dat is hetgeen dat me nu juist
dwars zit,’ mompelde Thorsen. ‘Het is te groot
voor ons vrachtruim,’ vervolgde hij voordat Daine kon reageren. ‘Die gekke uitsteeksels zitten
dwars.’
‘En het ziet er breekbaar uit,’ vulde Daine aan.
‘Zo transporteren lijkt me ook een risico.’
‘Hm, ja. En waar naartoe? Rogars bar kunnen
we even uitsluiten, denk ik.’
‘Zou het Galactisch Museum nog bestaan?’ opperde Daine voorzichtig.
Nadenkend leunde Thorsen achterover. ‘Het
is wel een interessant ding. Ik vraag me af waar
het vandaan komt. Er is geen enkel bewoond stelsel in de buurt.’
‘En het ding heeft nog minder aandrijving dan
Rogars bar.’
‘Precies. Fascinerend!’
Geboeid keek hij toe hoe Daine het vreemde
ruimtevaarttuig dichterbij haalde en het gedeelte

In gelimiteerde oplage verkrijgbaar op www.uitgeverijmacc.nl/shop
onder het “bord”probeerde te onderzoeken.
‘Hier staan vreemde tekens, Thor. Ik kan ze
alleen niet lezen. En op dat ronde ding daar onderaan staat ook nog wat.’ Opgewonden wees hij
naar wat de basis van het vreemde stuk ruimtepuin leek te zijn.
‘Primitieve hiërogliefen...’ mompelde Thorsen.
‘Laat de positroniek de tekens aan de zijkant eens
identificeren.’
‘Die zal er ook niet veel mee kunnen, ben ik
bang.’
‘Misschien wel als hij ze vergelijkt met de gegevens die we van Rogars bar mee hebben kunnen nemen. Een deel van de data uit zijn positroniek hebben we tenslotte kunnen uitlezen.’
Daine haalde zijn schouders op. ‘Mijn part.
Als jij denkt dat we daar de tijd voor hebben. De
krabben en die Caïghanen, weet je nog? Die rode
vlek?’
‘We zijn hier nou toch, Daine. Misschien hebben we echt iets moois gevonden.’
‘Oké, ik ga aan de slag.’
Na een kwartier leunde Daine met een diepe
zucht achterover. ‘Geloof het of niet, maar er is
een mogelijke vertaling beschikbaar. Rogar heeft
ooit een heel pakket aan bizarre data opgepikt
op een amper gebruikte bandbreedte die slechts
in geluid en twee dimensionale beeldkwaliteit
uitzond. De zin van de boodschappen heeft niemand ooit kunnen achterhalen. Het leken een
soort...’ Hulpzoekend keek Daine om zich heen.
‘...kronieken te zijn. Onder andere iets over een...’
Hij leunde weer voorover en zocht door de gegevens. ‘... een machtig ruimteschip dat de “Ondernemer” heet en van de ene ster naar de andere
ster geworpen wordt.’
‘Een ruimteschip dat naar een ster geworpen
wordt?’ Thorsen zuchtte diep. ‘Wat bazel je nou
weer!’
‘Hé, mij moet je niet beschuldigen in dit geval.
Ik heb alleen maar verstand van geestslurpende
monsters uit de vijfde dimensie. Dit zijn gegevens die van Rogar komen! Deze is ook wel leuk
trouwens...’ Daine zocht weer even in de berg aan
gegevens die door de 3-D kubus gleed. ‘Iets over
een groep mensen die verdwaald is tussen de
sterren omdat ze een zooitje hebben gemaakt van
hun eigen planeet. Of zoiets.’
‘Niet erg realistisch. Hoe kan je ten eerste nou
verdwalen in de ruimte en hoe dom ben je als je
een zooitje maakt van de planeet waarop je leeft?’

‘Makkelijk praten als je op een ruimteschip
leeft, Thor, maar je hebt een punt. Hoe dan ook,
niemand weet waar die datapakketten vandaan
kwamen, maar de taal lijkt overeen te komen met
de tekens op ons ruimtepuin, en daar wordt het
interessant!’
‘En..?’ spoorde Thorsen zijn vriend aan toen er
verder niks kwam.
‘Volgens de positroniek staat er “jager”. Het is
wat onduidelijk en de eerste twee tekens kunnen
niet meer ontcijferd worden vanwege de hoge
leeftijd van het ruimtevaarttuig, maar de vertaling is 90 procent zeker.’
‘Jager? Je wilt toch niet zeggen dat dit ook met
de Caïghanen te maken heeft? Is dit één van hun
sondes die naar ons op zoek zijn?’
‘Qua koers is het mogelijk. Meer data moeten
we van de jager zelf halen, maar hij is zo oud dat
hij geen stroom meer heeft.’
‘Dan gaan we bergen wat we kunnen.’ Thorsen
stond op en kwam even later terug met een gereedschapset en een mobiele stroomunit. ‘Ruimtepak aan, Daine. Tijd voor een wandeling!’
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Daine klikte zijn helm vast en sloot het vizier,
waarna nog geen seconde later de lucht uit de
kleine sluis weggezogen werd. Ook hij had het
één en ander aan zijn gordel hangen. Hij zou de
metalen analyseren terwijl Thorsen zich bezig
zou houden met de apparatuur.
Na een kleine minuut lichtte de sluisdeurverlichting op en gleden de gepantserde deuren uit
elkaar. Bijna gelijktijdig zetten ze zich af en gleden
geluidloos door het oneindige niets van de ruimte. Daine richtte de vector van zijn Gravo-aandrijving op het stuk ruimtepuin dat in de verte als
een gouden glinstering tegen het matzwart van
de ruimte zichtbaar was. Het metalige schijnsel
begon al snel vorm aan te nemen.
‘Ik heb nog nooit zo’n grote sonde gezien,
Thor, en het komt ook niet echt overeen met de
Caïghaanse bouwstijl.’
‘Nee, zelfs zij bouwen niet zo onbeholpen en
primitief,’ beaamde hij. ‘Ik ken eigenlijk geen enkel volk dat zo bouwt. Dat houdt bijna automatisch in dat dit ding stokoud is.’
‘Als het echt zo stokoud is, waarom vliegt het
hier dan nog rond? Eén of andere schroothandelaar had dit allang moeten vinden. Anders wel de
prospectoren van de galacto-archeologen die het
museum in dienst heeft.’
Thorsen knikte. ‘Die lui zijn een plaag. Maken
het leven van een semi-eerlijke handelaar bijna
onmogelijk. Maar je hebt gelijk, als het echt zo
oud is, had iemand het allang moeten vinden.’
Hij had ondertussen een van zijn meetapparaten op het bizar gevormde ding gericht.
‘Het lijkt wel of een krankzinnige spin geprobeerd heeft er een web omheen te weven,’ mompelde Daine.
‘Laat me raden, een spin uit de vijfde dimensie
zeker?’
‘De krabben uit onze eigen dimensie vond ik
eigenlijk al meer dan genoeg,’ gaf Daine huiverend toe, onwillekeurig een nutteloze blik over
zijn schouder werpend. Buiten de binnenkant
van zijn helm zag hij echter niets.
‘Volgens de eerste metingen is dit ding nog
niet zo gek oud. Als ik de vermoedelijke leeftijd
en snelheid tegen elkaar afzet zou het zelfs uit
het stelsel kunnen komen waar wij vandaan kwamen.’
Het vreemde ruimteschip doemde nu levensgroot voor hen op. Daine keerde de gravo-vector
om en greep een van de metalen stangen beet die
meters ver uitstaken.
‘Toch van een Caïghaanse basis bij die rode

vlek? Kan het me niet voorstellen,’ concludeerde
Daine. ‘Dit is geen Caïghaanse techniek.’
‘Waar zou het anders vandaan moeten komen?
Op die planeet waar wij ons schuil hielden, was
geen intelligent leven te bekennen.’
Daine had zich ondertussen verder naar het
centrum van het stuk ruimtepuin voortgetrokken. Hij bevond zich nu aan de basis van het grote bord, of schotel - dat was misschien een betere
omschrijving, bedacht hij. Tastend gleden de sensoren van zijn handschoen over het ruwe metaaloppervlak. ‘Het voelt aan als een primitieve metaalsoort.’
‘Ik meet ook geen enkel residu van multi-dimensionale energie,’ antwoordde Thorsen, niet
eens opkijkend van zijn meetapparatuur. ‘Het
bezit zo goed als zeker geen boogaandrijving.’
Hij borg het meetapparaat op en pakte de mobiele stroomunit. ‘Eens kijken of we wat meer
gegevens uit dit ding krijgen.’ Hij schakelde de
magnetische verankering in en liet het apparaat
naar de stroomvoorziening zoeken. Ondertussen
draaide hij zich langzaam om naar Daine. ‘Heb jij
nog wat interessants gevonden?’
‘Ja, de volledige naam is vanaf hier wel leesbaar. Ik kan er alleen niets mee. Ik stuur de gegevens net door Rogars database. Eén ding is in
ieder geval zeker, de oorspronkelijke vertaling,
Jager, is waarschijnlijk onjuist. Hij komt nu met...
Reiziger 1.’
Verbaasd keek Thorsen zijn vriend aan. ‘Dat is
nogal een verschil.’
Daine haalde zijn schouders op. ‘Er zitten blijkbaar nogal wat talen in dat datapakket dat Rogar
oppikte. Dat werkt misinterpretatie in de hand.
Veel woorden kunnen op verschillende manieren
vertaald worden. Zo zijn er bijvoorbeeld talloze
vertalingen mogelijk voor het woord “idioot”.
Blödsinniger, Imbécile, Trump, Bau...’
Thorsen hief zijn hand op. ‘Taalles van jou is
het laatste waar ik behoefte aan heb, Daine. Het
betekent dus Reiziger 1? Hm...’
‘Goed, een deel van de Reiziger is weer van
stroom voorzien. Dat bord van jou is een zendapparaat dat op…’ Thorsen grijnsde. ‘...een snelheid
van 16 bits per seconde werkt, heel erg sublicht
dus op een zelden gebruikte golflengte. Er zit een
primitieve computer in die het ding gericht moet
houden op zijn doel - maar dat is helaas niet meer
te achterhalen - eenvoudige koerscorrecties moet
uitvoeren, enzovoort. De andere apparatuur lijkt
puur voor onderzoeksdoeleinden te zijn.’
Daine knikte instemmend. ‘Dat daar lijkt op

een primitief mechanisch objectief om analoge
afbeeldingen mee te reproduceren bijvoorbeeld.’
‘Dat kan wel wat waard zijn en is goed te transporteren. Nemen we mee,’ besloot Thorsen.
‘Ik heb hier ook wat interessants.’ Daine wees
op een goudkleurige schijf. Het had ongeveer de
doorsnede van zijn onderarm en er liep een cirkelvormig patroon van groeven doorheen.
‘Is dat goud?’
Daine knikte. ‘En heb je die afbeeldingen gezien?’
Thorsen zweefde dichterbij. ‘Kan jij je nog herinneren dat we die primitievelingen op Akriar dat
oude laser-muziek reproductie systeem verkochten? Die werkten met een systeem waar geluid in
kunststof groeven werd opgeslagen.’
Daine grijnsde. ‘En of, daar hebben we goed
aan verdiend.’
‘Dit,’ Thorsen wees naar de gouden schijf. ‘Is
net zoiets. En de instructies hoe het werkt staan
erop denk ik. En tevens is het van een van de zeldzaamste materialen van de hele galaxis gemaakt.’
‘Als dit echt goud is, hebben ze een prima
5-D geleider aan boord van hun sonde gebruikt.
Met enkele aanpassingen had dit ding de lichtsnelheid gehaald!’ Daine pakte zijn gereedschap
en begon de gouden plaat de demonteren. ‘Hier
kunnen we goed aan verdienen, Thor...’ Op dat
moment sloeg de positroniek van zijn ruimtepak
alarm, maar zowel Thorsen als Daine hadden
het zelf al gezien. De ruimte om hen heen leek
op slag tot leven te komen en beide slaakten een
hartgrondige vloek.
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Talloze kleine belletjes leken vanuit het niets in
het zwart van de sterrenhemel te ontstaan. Ze
groeiden uit tot doorzichtige blazen waarin vaag
hoekige vormen zichtbaar werden. Daines massataster sloeg ver uit. ‘Grote hoeveelheden metaal...’ fluisterde hij.
De vorm was ondertussen ook onmiskenbaar.
De blazen verdwenen in een melkachtige oprisping van licht, waarna vele tientallen metalen
voorwerpen terugkeerden in het normale continuüm.
‘Die verdomde krabben hebben ons gevonden!’ siste Daine. ‘We moeten hier weg, en wel
meteen!’
‘We zijn nooit op tijd bij ons schip. Tegen de
tijd dat wij er zijn, is het al vergeven van die krabben.’
Thorsen had gelijk. Gedreven door de restsnelheid die ze mee hadden gekregen van hun boog-

sprong, suisden de hoekige voorwerpen door de
ruimte. Recht op hun schip af. Als een goed getraind leger zwermden ze uit en omsingelden het
al van ver. Thorsen en Daine kregen geen enkele
kans om veilig terug te keren.
‘Zouden ze door de bepantsering komen?’
‘Maakt het uit?’ gromde Thorsen terug. ‘Die
metalen krengen hoeven alleen maar te wachten
tot onze zuurstofvoorraad op is. Daarna zijn we
evenveel waard als die schroothoop hier.’
‘Kunnen we geen hulp inroepen? We hebben
tenslotte een levensgrote zender.’
‘O, zeker!’ antwoordde Thorsen sarcastisch.
‘Tegen de tijd dat onze hulproep de dichtstbijzijnde, hopelijk bewoonde, planeet heeft bereikt,
zweven hier twee met verstofte botten gevulde
ruimtepakken.’
‘We overleven een derde Galactisch jaar op die
rotplaneet en sterven een dag later omdat een stel
vasthoudende robotkrabben ons op de hielen zitten.’
‘Het is onze eigen schuld, Daine.’ probeerde
Thorsen zijn vriend te temperen. ‘We hadden
door moeten vliegen naar die rode vlek. In plaats
daarvan dachten we snel geld te verdienen met
dit...’ Boos schopte hij tegen de metalen onderkant van de Reiziger 1. ‘... stuk ruimtepuin!’
Vrijwel meteen tuimelde hij naar achteren en
dreigde in een langzaam draaiende beweging
weg te drijven. Snel schakelde hij de gravo-vector
van zijn pak in en zweefde terug naar Daine.
‘En nu?’ vroeg deze.
Thor antwoordde niet. Hij schakelde de vergroting van zijn helmvizier in en keek machteloos
toe hoe de eerste robotkrabben het schip bereikten. Hij hoorde bijna hoe hun metalen pootjes
over de bepantsering krasten en ze met hun metalen scharen op zoek gingen naar zwakke plekken.
Hoe ze zich als een epidemie verspreidden over
het boeggedeelte en de eerste krabben hun scharen op het speciale staalglas van de boeg stortten.
Ze buitelden over elkaar heen in hun verwoede
pogingen om het schip binnen te dringen.
‘Autonome celwoekeringen niet gedetecteerd.
Schip doorzoeken naar mogelijke schuilplaatsen.
Zoekpatroon uitbreiden.’
De boodschap kwam krassend en met veel storing door.
‘We moeten iets doen, Thor. Het kan nooit lang
duren voordat ze doorhebben dat we hier zijn.’
‘Het zijn robots, dus ze zullen een logisch patroon volgen.’
‘En wij hebben met het inschakelen van de
stroomvoorziening van dit ding voor een mooi

te peilen signaal gezorgd,’ gromde Daine als antwoord.
‘Uitschakelen heeft ook geen zin, dan trekken
we meteen de aandacht. We zitten in de val!’
Machteloos keken ze toe hoe de krabben over de
bepantserde stalen buitenkant liepen, krioelend
als een stel insecten die de ingang naar hun nest
niet meer konden vinden.
‘Kunnen we van hieruit iets ondernemen?’
‘Hoe, Daine? Als we contact opnemen met de
positroniek worden we gepeild. En wat dan nog?
Al zou het contact tot stand komen, dan staan we
nog machteloos. Er is niets wat we tegen hen in
kunnen zetten.
‘De buitenkant onder stroom zetten is...’
‘... een leuk idee maar onuitvoerbaar,’ vulde
Thorsen aan. ‘Daar moeten we eerst voor binnenkomen.’ Mistroostig keek hij toe hoe de horde
krabben zich in de omgeving van de sluis ophield.
Het was niet moeilijk om je voor te stellen hoe
ze hun scharen uitprobeerden op het openingsmechanisme. Het kon een tijdje duren, maar ze
zouden op een gegeven moment succes boeken.
Tegen die tijd zou hun zuurstof waarschijnlijk al
op zijn.
‘Kunnen we hier niets mee?’vroeg Daine plotseling. Nadenkend wees hij over zijn schouder.
‘Met dat ouderwetse stuk techniek? Zijn je hersens weer beneveld door die prinsessen?’
Langzaam draaide Daine zich om, nam het
ruimtevaartuig op en staarde vervolgens in de
richting van de stroomunit.
‘Ik hoef je gezicht niet te zien om die blik te
herkennen, Daine. Vertel op!’
‘Niet zo snel, Thor. Het mag oude techniek
zijn, maar het is techniek... en metaal.’ Nadenkend gleed Daines hand naar zijn gezicht om zich
over zijn kin te wrijven. Terwijl zijn hand tegen
de helm botste, zweefde hij langzaam omhoog en
leek de enorme schotel te onderzoeken.
‘Als je een idee hebt, Daine, hoe waanzinnig
het waarschijnlijk ook is, vertel het dan vóórdat
de zuurstofvoorraad op is!’
‘En die krabben zijn ook... hm... ja. Het zou
kunnen werken.’ Het volgende moment verdween Daine achter de schotel.
‘Daine!’
Een paar seconden later kwam hij van onder
de Reiziger 1 weer vandaan. ‘We gaan ze hierheen lokken, Thor!’
‘Wat? Nou ben je echt je verstand verloren!’
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‘Ik heb meer koperdraad nodig. Kan je nog een
stuk strippen?’
Thorsen had de cirkelvormige behuizing helemaal open liggen en een paar flinke stukken koper eruit gesloopt. Daine had ondertussen enkele
metalen stangen los gemaakt en zweefde langzaam naar de andere kant.
‘Dit moet genoeg zijn voor de polen.’
In een gracieuze boog zweefde de bos koperdraad naar Daine toe die hem bijna achteloos opving voordat hij in de duisternis kon verdwijnen.
Thorsen haalde opgelucht adem. Het zou niet de
eerste keer zijn dan Daine door zijn achteloosheid zo’n stommiteit zou begaan. Dit keer leek hij
echter geconcentreerder te zijn dan anders. ‘We
hebben weinig tijd meer, Daine. Ik denk dat de
krabben doorhebben waar we zijn.’
Vluchtig keek hij om en volgde Thors uitgestrekte arm. Een deel van de krabben leek zich
inderdaad van hun schip te verwijderen en hun
richting uit te komen.
‘Een paar minuten, Thor, dan kan je inschakelen.’ De spanning was goed in Daine’s stem te
horen.
‘Ik weet niet of we die hebben, die rotkrabben
zijn ons aan het insluiten.’ Gejaagd keek Thorsen
nog een keer om. De eerste krabben waren nu al
bijna met het blote oog te onderscheiden, zonder
de vergrotende functie van zijn helmvizier.
‘Dan moet dit maar genoeg zijn,’ klonk het verbeten. Een seconde later dook Daine naast Thorsen op met een koperdraad in zijn gehandschoende hand. ‘Aansluiten, twintig seconden interval
en wegwezen. Hopen dat er genoeg stroom over
is om de elektronen te richten.’
‘En we niet zelf het slachtoffer worden.’
‘Als het goed is niet. Ik heb deze pakken nog
van een bezopen ruimtesoldaat afgetroggeld,
weet je nog?’
‘Dronken gevoerd en met valsspelen gewonnen bedoel je. En Rogar zal zijn deel wel gehad
hebben.’
Een vermakelijk lachje klonk uit de kleine
luidspreker. ‘Hij heeft in ieder geval zijn pleziertje
ermee gehad. Hij heeft hem in zijn ondergoed aan
boord van een kloosterschip gesmokkeld die net
aan een galactische boetetocht begon.’
‘Meer dan genoeg info. Laat de rest maar zitten, dat kan ik zo ook wel raden.’ Hij kon een
grijns maar amper onderdrukken toen hij de laatste aansluitingen in orde maakte en de twintig seconden interval instelde. ‘Wegwezen!’
Daine had hen ondertussen met een kabel ver-

bonden en met maximale snelheid gingen ze er
vandoor. Thorsen stuurde hen in de richting van
het laatste gat dat de krabben nog open hadden
gelaten. Het sloot zich echter snel en de tijd tikte
door. Op de achtergrond hoorde hij hoe Daine de
countdown uit zijn hoofd meetelde. De krabben
hadden hen zo goed als ingesloten toen hij de
twintig bereikte.
‘Autonome celwoekeringen gedetecteerd. In
beslagname volgt,’ klonk het gevoelloos. Het volgende moment leek er een schok door de eerste
rij krabben te gaan. Thorsen stelde de vergrotingsfactor van zijn helmvizier opnieuw in. Hun
scharen en poten leken te schokken en door een
onzichtbare kracht in een bepaalde richting getrokken te worden.
‘Het werkt!’ schreeuwde Daine enthousiast.
‘Kijk, Thor!’
Overal om hen heen waren de krabben in beweging gekomen, maar niet meer naar hen toe.
Een mysterieuze kracht leek hen recht naar de
grote schotel van het stuk ruimtepuin te trekken.
Als bijeengegraaid door een spookhand tuimelden de krabben door elkaar. De eersten sloegen
al tegen de schotel aan. De metalen stellage in het
midden brak al snel af en verdween in het zwarte niets. Zijn plek werd meteen ingenomen door
een berg krabben. ‘Het magnetisch veld werkt gewoon!’ Thorsen schudde zijn hoofd, ontweek een
laatste aanstormende en hulpeloos tegenstribbelende krab, en zette koers naar hun schip.
‘Gered door kleuterschoolelectronica!’
Met een boogje vlogen ze naar de sluisdeur en
terwijl ze nog heel even toekeken hoe de krabben
tegenstribbelend over de gemagnetiseerde schotel kropen en probeerden weg te vliegen, gleed de
sluisdeur achter hen dicht en vulde de sluis zich
met lucht. Met de mobiele stroomunit, materiaal
van het stuk ruimtepuin zelf en wat inventiviteit,
was het Daine gelukt om de elektronenbanen van
het metaal parallel te laten lopen en zodoende
een ouderwetse elektromagneet te construeren.
De krachtige stroomunit en de enorme massa
metaal was vervolgens voldoende geweest om de
metalen krabben aan te trekken.
Een paar minuten later liepen ze de centrale binnen. Daine legde zijn helm aan de kant, terwijl
Thorsen alles opstartte om hun weg zo snel mogelijk te kunnen vervolgen.
‘Vervolg oude boogvlucht,’ zei Thorsen hardop tegen de computer terwijl hij plaats nam.
‘Wacht even Thor, maak een omtrekkende beweging en richt de neus op de Reiziger. Ik heb

geen zin om als de stroomunit uitgeput is weer
achtervolgd te worden door die krengen.’
Gestaag kwam hun schip in beweging en
richtte zich langzaam maar zeker op de krabben
die het oude ruimtevaartuig nu bijna helemaal
bedekten. Twee luiken aan de zijkant van hun
schip gleden open, waarna twee lopen zichtbaar
werden. De 3-D kubus vlamde weer voor Daine
op, nu stonden er echter geen oude verhalen in
te lezen, maar een vuurrood kruis. De Reiziger
stond precies in het snijpunt en de volgende seconde sneden twee felwitte stralen door de ruimte en verscheurde een geluidloze explosie het
zwart van het heelal.
‘Zo, nu kunnen we weg.’
Thorsen knikte en vloog in een grote boog om
de gloeiende wrakstukken heen. Langzaam kwamen ze op snelheid, waarna ze van het ene op het
andere moment uit het normale universum verdwenen.
‘Weet je, het is een rare gewoonte, maar het
schijnt in deze tijd gewoon te zijn dat iedereen
zijn ruimteschip een naam geeft. De Reiziger hier.
Dat schip uit Rogars data, die Ondernemer. Misschien moeten wij ook een naam verzinnen voor
ons schip.’
‘Idiote gewoonte als je het mij vraagt, Daine.
Maar ik neem aan dat je al een naam hebt verzonnen, anders begin je er niet over.’
‘Ja.’ Hij leunde genietend achterover. ‘Wat
dacht je van de “prinses”?’
Het volgende moment verdween de ruimte
om hen heen, om bijna meteen plaats te maken
voor een enorme planeet met een opvallende
rode vlek. Thorsens nijdige kreet hoorde Daine al
niet meer. Hij zat met zijn gedachten totaal ergens
anders.
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Vanuit het niets verscheen een melkachtig, witte
bel van zeker een paar meter doorsnee tussen het
uitwaaierende puin. In een matte lichtreflex verdween de bel, waarna een metersgrote krab zichtbaar werd. Enkele van zijn ledematen schokten
en één schaar hing slap langs zijn zijde omlaag.
Het monsterlijke ding leek zich te oriënteren. Na
een tijdje begon het gericht onderdelen te verzamelen.
De schokkende bewegingen leken uiteindelijk
minder te worden, net als de elektrische ontladingen die af en toe uit het metalen lijf leken te
komen.

Science Fiction
Alka

Verhalen Vertellers 3

Vincent is gelukkig getrouwd en woont in een
rustige villa-wijk, grenzend aan een groot bos.
Na een heftige nachtmerrie in de nacht na zijn
verjaardag, waarin hij op de vlucht is voor buitenaardse wezens en achtervolgd wordt door
vreemde lichten, wordt hij de volgende ochtend
wakker in een wereld die totaal veranderd is.
Vincents hele leven wordt op zijn kop gezet als
hij gedwongen wordt om te wennen in een wereld die aan de ene kant vertrouwd is, maar tevens totaal nieuw.

Zijn herinneringen voor eeuwig verloren? Is het
Franse Rijk het laatste bastion tegen een Galactisch heerser? Vlieg mee met de Mount Everest
en ontsnap aan de glibberige vingers van de
dood.

Anton J. de Lange

Diverse auteurs

Verken het universum en prikkel je verbeelding
met de derde Verhalen Vertellers met topauteurs
uit binnen- en buitenland.

Was de nachtmerrie wel een nachtmerrie en
heeft hij zelf enige invloed op zijn hopeloze situatie op Alka?

Met verhalen van:
Roderick Leeuwenhart, Tais Teng, Jaap Boekestein, Theo Barkel, Karel Smolders, Johan
Klein Haneveld, Gerd Goris, Gé Ansems, Martijn Kregting, Nanouk Kira, Nadine Stenglein.

Hij gaat op onderzoek uit, het noodlot en onbekende machten trotserend

Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-80-2

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-78-9

De Quantumdetectives

Voorbij de Storm

Theo Barkel en Johan Klein Haneveld bundelen
hun krachten in deze thriller die zich afspeelt in
het Nederland van de toekomst.

De toekomst is de leefruimte van onze kinderen.
Hoe wij nu met onze planeet omgaan, bepaalt
hoe onze nazaten leven. Gaat onze welvaart gepaard met een uitgeleefde Aarde die niet meer
in staat is om zijn kinderen te onderhouden?

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
“Blade Runner in de polder.” Jeroen Geelhoed,
Modern Myths

SF-Auteurs voor het klimaat

Vijfentwintig Belgische en Nederlandse auteurs
die zich zorgen maken om het lot van onze
Moeder Aarde hebben een zorgelijke blik in de
nabije toekomst van de menselijke bakermat geworpen.
Een schreeuw om hulp om Voorbij de Storm te
kijken
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-77-2
“De kwaliteit van de verhalen is goed tot uitmuntend. Al met al dus een anthologie voor iedereen die
eraan meewerkte om trots op te zijn.”
Jos Lexmond, NCSF

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
Shadajaël 4, Het pact van Rijen
Theo Barkel

Het vierde deel uit de Shadajaël reeks zal een bijzonder deel worden.
Gebaseerd op de legende ‘De heks van Molenhei’ zal ook dit deel de
nodige geschiedkundige feiten bevatten.

Scherven vol ogen

Johan Klein Haneveld
Angstwekkende toekomstbeelden zien het levenslicht in Johan Klein
Hanevelds griezelige blik in de wereld van 2080, die misschien meer
waarheid bevat dan wenselijk is...
Scherven vol ogen is een gruwelijke blik in een wereld die ons misschien te wachten staat.

