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Thorsen & Daine
De Kosmische zwendelaars uit

Voorbij de Storm
Thorsen en Daine zijn twee kosmische zwendelaars die, samen met de
twijfelachtige eigenaar van Rogars bar, een lucratief handeltje zien in het
jonge sterrenrijk Caigha. Ze doen zich voor als afgezanten van
galactische dictator Marcella Ruganitto, maar hebben buiten de beeldschone prinsessen van Caigha gerekend. Het resultaat is een kosmische
odyssee die zijn weerga niet kent.
“Er zijn weinig Nederlandstalige schrijvers die zo goed hun verhalen kunnen vertellen.”
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Het is ondertussen alweer tien jaar geleden dat onze eerste vertaalde roman uitkwam, het door Susan Schwartz
geschreven Quinto Center uit de grootste sciencefiction
serie ter wereld, Perry Rhodan.Vijftien jaar geleden kwam
onze eerste roman uit, Genadeval uit de Shadajaël reeks.
Beide boeken hebben een vervolg gehad en naast alle andere toekomstplannen hebben we voor beide series nog
genoeg in gedachten.
Beide boeken komen voort uit de liefde voor de genres en
stonden aan de basis van veel van de boeken die zouden
volgen en nog gaan komen.
Verhalen Vertellers is ook een typisch voorbeeld van boeken die voortkomen uit deze liefde en hoe vruchtbaar
het kan zijn om met een paar schrijvers ongedwongen te
brainstormen. Dat we vier jaar later aan alweer de vierde
editie zouden beginnen, hadden we toen echter niet verwacht.
Daarom hebben we ons best gedaan om er een bijzondere
bundel van te maken. De opener, Planeet van de Sealies
van Jeff Carlson, is dan ook meteen een verhaal met de
nodige lading.
Het verhaal zelf is al enkele jaren oud, maar heeft niks
aan actualiteit ingeboet. Jeff had het ons samen met enkele
andere korte verhalen opgestuurd om een keuze te maken
welke we zouden publiceren in de anthologie Horizon.
Jeff is in 2017 volkomen onverwacht overleden.
Verhalen vertellers 4 is dan ook aan hem opgedragen.
Naast SF is Fantasy die net wat anders is, iets waar we hier
een zwak voor hebben. De Belgische schrijfster Joke Adam
past hier pefect in en heeft met De Valsspeler een uitstekend nieuw boek afgeleverd. Een interview met haar.
En tenslotte presenteren we met trots onze eerste dichtbundel, Gemist Theater van de man die al ‘De Bard van de
Lage Landen’ genoemd is, Gé Ansems..
En, niet te vergeten, de mogelijkheid om kaartjes te winnen voor een unieke en boeiende Gothic tentoonstelling!
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‘Ik wil een tegenwicht bieden voor de verplichte literatuur op school’
Tekst: Johan Klein Haneveld

Omdat er al een tijdje geen fantasyfestivals worden
georganiseerd, is het voor lezers niet zo makkelijk
kennis te maken met de nieuwe schrijvers van Uitgeverij Macc. Ze hebben echter veel te vertellen, zoals
Joke Adam, van wie bij Uitgeverij Macc een nieuw
fantasyboek verschijnt.

Jouw eerste boek bij Uitgeverij Macc was
‘Buitenaardse geschenken’ in 2019. Maar dat
was niet jouw eerste boek. Welke boeken heb
je allemaal al geschreven?
Behalve ‘Buitenaardse geschenken’ zijn dat:
‘De vierde god’ (eigen publicatie, Pumbo)
‘De reizen van Harbalus’, samen met Wouter
Lefebvre (eigen publicatie, Pumbo)
‘Wereld Roel’ (eigen publicatie, Pumbo)
‘Kevin de Fantast’ (eigen publicatie, Pumbo)
‘De blauwe golem’ (Stichting Fantastische
Vertellingen)
Alle informatie is ook te vinden op mijn website jokeadam.be.
Op welk publiek zijn je boeken gericht?
Ik schrijf ‘Young Adult’-boeken, omdat ik
nog altijd een tegengewicht wil bieden voor
de verplichte literatuur op school. In die boeken lijkt de les altijd te zijn dat je geen ambitie
mag tonen. Ik vind dat een akelige les voor al
die jonge mensen die klaarstaan om de wereld in handen te nemen.
Je schrijft zowel sciencefictionboeken als fantasyverhalen. Heeft een van de twee je voorkeur of maakt het je niet uit?
Zowel in de sciencefiction als in de fantasy
kun je de omgeving aanpassen aan het verhaal. Ze nodigen ook beide uit om te dromen.
Sciencefiction toont mogelijkheden, zoals de
gender- en rassengelijkheid in het utopische
Star Trek of de waarschuwingen in dystopi-

sche verhalen zoals ‘1984’ of ‘De hongerspelen’. Fantasy geeft dan weer de kans om te
spelen met symboliek, magie en de innerlijke
wereld. Ik merk dat ik eerder naar sciencefiction neig en dat ik ook in mijn fantasyverhalen nogal wat wetenschap verwerk. Zowel
in ‘De vierde god’ als in ‘De Valsspeler’ is de
magie gewoon een natuurkracht en wordt ze
wetenschappelijk bestudeerd.
Hoe ontstond bij jou je liefde voor het fantastische genre?
Ik weet niet of dit het eerste fantasyverhaal
was dat ik las, maar ik herinner me het hele
kleine wijkbibliotheekje van Houtem (wijk in
Vilvoorde bij Brussel) en ‘Prins Caspian’ van
C.S. Lewis dat een grote indruk heeft achtergelaten. Dat was bovendien het eerste boek
dat ik ooit las waarin de hoofdpersonages
niet perfect waren en toch goed. Ik ben er nog
steeds van overtuigd dat als het tweede boek
van een serie goed is, de hele serie goed is.
Ik geniet nog steeds van de kronieken van
Narnia vanwege de uitbundige sprookjesachtige sfeer en pure nostalgie. Verder lees
ik graag Harry Potter vanwege de kleurrijke
personages, Paul Biegel, Tonke Dragt, Thea
Beckman en nog vele andere. Niet zo lang
geleden heb ik de zes boeken van ‘De zwijgende aarde’-serie verslonden met een mengeling van spanning, plezier en het verlangen
om ook zo te kunnen schrijven.

Wanneer dacht je voor het
eerst: ik wil zelf ook schrijven?
Als het kind verzon ik verhaaltjes voordat ik ging
slapen. Later probeerde ik
die op te schrijven of als
stripverhaal te tekenen. Het
werd langzamerhand serieuzer. Ik wilde meedoen
aan een manuscriptenwedstrijd, maar mijn poging
strandde halverwege. Vervolgens vond ik een forum
voor amateurschrijvers (Het
Leesbeest van Anna Mattaar) waar ik voor het eerst
andere schrijvers ontmoette... Uiteindelijk ontstond bij
mij het verlangen een echt
boek helemaal af te maken.
Dat ging met horten en stoten, veel opzoeken en veel
sakkeren. Dat is nog altijd
mijn methode, vrees ik,
ondanks allerlei lessen en
schrijftips.
Hoe groeit een idee bij jou
uit tot een verhaal?
Het eerste idee komt vaak
spontaan, uit een droom
(‘Buitenaardse geschenken’)
of een interesse (bordspellen voor ‘De Valsspeler’)
of een ergernis (waarom is
iedereen die experimenten
doet in een fantasywereld
slecht, voor ‘Team Leegte’).
Terwijl ik ermee bezig ben,
merk ik vaak dat er thema’s
of waarnemingen uit mijn
directe omgeving of de actualiteit in doorsijpelen. Het
uitwerken gebeurt met lijstjes, tekeningen (ik hou van
landkaarten) en fragmenten
van het verhaal.
Binnenkort komt er een
nieuw boek van je uit bij
Uitgeverij Macc: ‘De Valsspeler’. Kun je daar wat
meer over vertellen?
‘De Valsspeler’ is een fan-

tasyverhaal met een magische versie van de Koude Oorlog. Daar krijgt het
hoofdpersonage
meteen
mee te maken: hij zit namelijk vast aan de verkeerde
kant van de Grote Grens en
wil naar huis. Daarom trekt
hij door een magisch gebied
waar de meeste mensen gek
worden en de anderen de
gedaante krijgen van een
mythisch figuur dat bij hun
karakter past. Het boek gaat
over vertrouwen en je ergens thuis voelen, maar ik
hoop dat het ook gewoonweg leuk is om te lezen. De
scene uit ‘De Valsspeler’ die
ik het leukst vond om te
schrijven was het Spellenfestijn, waarbij de deelne-

mers zich verkleden in het
thema van bordspellen! Ik
kreeg onlangs van mijn uitgever een compliment over
de
karakterontwikkeling
van de hoofdpersoon in ‘De
Valsspeler’. Die vond ik stiekem ook al erg geslaagd dus
nu ben ik er extra trots op.
Werk je na ‘De Valsspeler’
nog aan nieuwe projecten?
Ik ben bezig een nieuw boek
te schrijven ‘Team Leegte’.
Het wordt een fantasyverhaal over een groep wetenschappers die een groeiende, corrosieve, magische
woestijn onderzoekt. Ja, het
hoofdpersonage werkt soms
in een laboratorium en doet
experimenten!

Fantasy
De Valsspeler
Joke Adam

Een wereld met magische gebieden en getrainde Helden die ze verkennen en bewaken.
Een magische, koude oorlog.
Een jongen aan de verkeerde kant van de Grote
Grens.
Dax is afkomstig van het religieuze
en vredelievende zuiden, maar woont
nu in het seculiere en vrijheidslievende
Noorderrijk. Wanneer zijn vader sterft, ziet hij
maar één mogelijkheid om over de Grote Grens
te raken: langs het magische gebied, als Held.

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...

De Valsspeler is een episch Fantasyverhaal
waarin bordspellen een ongerijmd grote rol spelen.

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: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-89-5

Binnenkort verkrijgbaar

Buitenaardse Geschenken
Joke Adam

Mieke Sanders is een alledaags meisje. Bang
voor de reactie van haar ouders vanwege haar
slechte cijfers, durft ze niet naar huis. Dan komt
ze Odiaat tegen, een Razdiviaan die de Aarde
op heeft gekocht tijdens een intergalactische
veiling. Zijn doel: vrede stichten. Mieke is de
meest geschikte persoon om dat te bewerkstelligen. Hij neemt haar mee naar Razdiv zodat ze
aan haar opleiding als Hoeder van de aarde kan
beginnen. Samen met vijftig kandidaten die tot
Hoeder van hun wereld aangesteld zullen worden, begint ze aan haar opleiding.

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.

Maar is alles wel zoals het lijkt ..?
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-63-5

“Door de mysterieuze setting blijft het verhaal spannend tot het einde. 4****” Booksandrawings
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-79-6

van de

Schrijver, dichter, acteur, journalist. Gé Ansems is een veelzijdig en talentvol mens met een
bijna grenzeloze fantasie. Dikke Tot, Zieleneiland en Gemist Theater liggen tenslotte best
ver uit elkaar. Wie is de echte Gé Ansems of is het een mix van alles?

Het is niet eenvoudig deze
vraag te beantwoorden.
Waarschijnlijk ben ik inderdaad een mix, maar dan
nog zou je een rangorde
kunnen aanbrengen. Van de
ene kant ben ik op de eerste plaats schrijver en heb
ik in het verlengde daarvan
journalistiek bedreven. In
het krantenvak heb ik altijd sterk geleund op mijn
schrijverschap. Dat was
mijn sterke kant. Ik ben niet
journalistiek opgeleid. maar
heb het vak in de praktijk
geleerd, drijvend op mijn
vaardigheid als schrijver.
Ik heb van kindsbeen af al
geschreven, maar heb ook
immer theater gemaakt. Als
oudste van een groot gezin
speelde ik al poppenkast

voor de kleintjes, vertelde
ik hen verhaaltjes bij het
slapengaan, niet alleen verzonnen verhaaltjes maar
ook verhalen over Paulus de
Boskabouter van Jean Dulieu. En die voorzag ik van
de nodige stemmetjes, feitelijk speelde ik die verhalen.
Uiteindelijk ben ik op de toneelschool terechtgekomen
en via die school kwam ik
in het vak terecht. Ik heb bij
elkaar zo’n jaar of zeven toneelgespeeld, daarna heb ik
de overstap gemaakt naar
de journalistiek. In de jaren
tachtig heb ik nog meegedaan aan het hoorspel ‘De
Hobbit’ dat door de NCRV
werd uitgezonden. En ik
draag nog steeds gedichten
voor, dus behalve schrijver
ben ik ook toneelspeler. En
dichter, ja ook dichter. Een
goede bekende uit Leeuwarden zei altijd: jij hebt de
gave van het woord. Hij gaf
de voorkeur aan mijn gedichten boven mijn proza.
Gemist Theater is niet je
eerste dichtbundel, dat was
Glooiing in het Laagland.
Zijn ze ook vergelijkbaar
met elkaar?
De enige vergelijking is dat
het beide dichtbundels zijn.
In Glooiing in het laagland
uit 2003, heb ik onder meer

gedichten gewijd aan mijn
overleden vader. In Gemist
Theater staan twee gedichten
die ik schreef voor mijn moeder die drie jaar geleden is
overleden. Verder ben ik zo
ijdel te denken dat de poëzie
in Gemist Theater kwalitatief
beter is dan die in Glooiing in
het laagland, want je hoopt je
te ontwikkelen. Ik heb menig keer voorgedragen uit
Glooiing in het laagland. Zo
ook in de Rode Bioscoop
in Amsterdam. Na afloop
van de voordracht stonden
mensen in de rij om een exemplaar te kopen. Mijn achternicht, ze is actrice, had de
bijeenkomst georganiseerd
en mij uitgenodigd. Een
maand later ontmoette zij
tijdens een ander evenement
een echtpaar die destijds een
bundel van mij had gekocht.
De man vertelde haar dat hij
dagelijks tijdens de treinreis
naar zijn werk gedichten uit
de bundel las. Dat is toch
geweldig? Een componiste
heeft in het verleden gedichten uit de bundel op muziek
gezet voor een muzikaal theatergebeuren. De sopraan
Ella Dijkhuizen bracht ze
voor het voetlicht. Dat was
een hele bijzondere ervaring
voor mij. Op zulke momenten denk je: goh ik kan toch

wel wat. Ja, daar twijfel ik
vaak aan. Ik ben zelf allerminst overtuigd van mijn
talenten. Ik word vaak gekweld door sterke twijfels.
Ik ben nu eenmaal zoals ik
ben, een somber mens die
probeert te ontsnappen aan
zijn somberheid.
Gemist Theater is een gevoelige bundel met enkele
erg persoonlijke gedichten.
Zit er veel van jezelf in?
Natuurlijk zit er veel van
mijzelf in. Het zijn mijn gedichten, mijn geesteskinderen. Dat wil echter niet
zeggen dat alle gedichten
autobiografisch zijn. Ik
maak gebruik van metaforen om iets duidelijk te maken. Ik gebruik het vers om
iets in zeer geconcentreerde
vorm te uiten. Zo schreef ik
een gedicht over het kindje
van mijn jongste dochter dat
niet geboren kon worden.
Het heet ‘Brief aan Luna’.
Een vers vol emoties, die
ik onmogelijk in proza had
kunnen verwoorden. In een
gedicht maak je niet alleen
gebruik van woorden, maar
ook van ritme, van muzikaliteit. Die aspecten versterken de inhoud. Anderzijds
doorspek ik mijn proza
indien nodig ook met poëtische verwoordingen. Ik
kan mij nu eenmaal niet in
tweeën splitsen. Ik ben zoals gezegd zowel dichter als
schrijver.
Hij heeft ook zijn lichte
momenten en de nodige
humor, maar hier en daar
lijk ik ook wat maatschappelijk commentaar te proeven. Is er zoveel dat je bezig houdt?
Natuurlijk bevat de bundel

ook lichtvoetige gedichten,
light verse gedichten. Daar is
niets mis mee, Drs.P bijvoorbeeld was daar een meester
in, Maar ook de toenmalige dichter des vaderlands
Driek van Wissen bediende
zich van het light verse. Dus
wat dat betreft bevind ik mij
in goed gezelschap. Je mag
stellen dat ik met al mijn poëzie reageer op het leven in
het algemeen. En op zaken
die ik bijzonder belangrijk
vind zoals het vrije woord,
dat van alle kanten bedreigd
wordt. Daar reageer ik in de
bundel op met het gedicht
‘Vrijheid in ontbinding’.

Ook stoor ik mij mateloos
aan de corona-ontkenners,
de wappies die liever geloven in de beweringen van
een dansleraar dan van deskundigen. Ook daar wijd ik
gedichten aan in deze bundel.
Bij sommige gedichten
raak je mensen echt in het
hart. Die lijken ook echt uit
je hart te komen.
Ik zou kunnen zeggen: al
mijn gedichten komen uit
mijn hart, in principe is dat
ook zo. En natuurlijk wil ik
mensen in het hart raken.
Maar het spreekwoord zegt:
zoveel hoofden, zoveel zin-

nen, dat geldt denk ik ook voor gedichten.
Het ene gedicht spreekt de een meer aan dan
de ander. Het gaat ook om de beleving van
het gedicht en mogelijk ook om je eigen stemming. Misschien vind je op een moment een
gedicht niets, terwijl het vers je op een ander
ogenblik juist erg aanspreekt. Je kunt het vergelijken met muziekbelevingen. Sommigen
mensen willen in de ochtend muziek horen
waardoor ze wakker worden, terwijl zij ’s
avonds liever naar muziek luisteren met een
romantische en wellicht dromerige lading.
Ben je verliefd dan zal romantische muziek
je erg aanspreken, zo kan ik me herinneren
dat ik altijd de tranen in mijn ogen kreeg als
ik de melodie van Romeo en Julia uit de gelijknamige film hoorde. In die tijd was ik ook
hopeloos verliefd. Dit laat overigens ook
weer zien hoe verwant poëzie en muziek met
elkaar zijn.
Is er een gedicht uit Gemist Theater dat je
zelf erg na aan het hart ligt?
Ik heb het al eerder gezegd, al mijn gedichten
zijn mijn geesteskinderen. Ze hebben alle een
bepaalde lading, belichten aspecten van het
leven zoals ik het beleef. Mijn gedichten zijn
lang niet altijd autobiografisch. Ik maak ook
gebruik van de fantasie om iets te verbeelden.
Zo zie je maar weer hoe mijn dichter- en mijn
schrijverschap naadloos in elkaar grijpen.
Maar als ik dan toch een gedicht moet noe-

men waar ik heel veel belang aan hecht dan
is dat het gedicht ‘Gemist Theater’. Het titelgedicht.
De omslag en titel lijken te slaan op de lockdown die we door Corona door hebben gemaakt, is dat ook zo?
Het titelgedicht verwijst naar het feit dat ik
het theater de rug heb toegekeerd. Het is een
soort verantwoording van dit afscheid. Praktisch was het een juiste stap, het toneel was in
financieel opzicht te onzeker om een gezin te
onderhouden. Ik was inmiddels vader geworden en in die tijd was het nog heel normaal
dat de man de meeste centen binnenbracht.
Maar in emotioneel opzicht was het heel erg
moeilijk, ik ervaarde het als een amputatie.
Het was een verraad aan mijzelf. Ik heb altijd
het gevoel gehad dat ik hier verantwoording
voor moest afleggen. Dat heb ik nu met het
gedicht ‘Gemist Theater’ geprobeerd. Anderzijds verwijst de titel ook naar het leven als
een schouwtoneel waarin ik het een en ander
mis. Ik begrijp dat je vraagt of de titel en de
omslag verwijzen naar de problemen rond
corona waardoor de theaters leeg hebben gestaan. Het is een intense leegte die bij mij al
ontstond toen ik afscheid nam van het toneel.
Maar zoals gezegd heb ik gepoogd die leegte
deels te vullen met optredens, zoals het voordragen van gedichten.

Gemist Theater
Gé Ansems

Gé Ansems stond talloze keren op het podium om
zijn gedichten voor te dragen en weet zijn publiek
altijd op indrukwekkende wijze mee te slepen.
In de loop der jaren zijn er diverse gedichten in tal
van verzamelbundels verschenen. Aangrijpende
gedichten, levensbeschouwende, maar ook met
de nodige humor. Gemist Theater is een bloemlezing van de poëzie die uit zijn pen is gevloeid.
Prijs: € 15,95
ISBN: 978-90-78437-88-8
Hardcover

Zieleneiland
Gé Ansems

Zieleneiland is een zinnenprikkelende reis naar
het mysterieuze eiland Ystafelle waar gedachten
gemeengoed zijn en figuren verschijnen en vervagen. Heden, verleden en toekomst ontmoeten
elkaar als Leonora haar jeugdvriend Harry hier
na een noodlanding ontmoet. Maar wat is heden
en verleden op een eiland waar tijd geen betekenis heeft en een nieuwe toekomst open ligt? Een
toekomst die niet alleen over heel haar leven beslist, maar iedereen waar ze van houdt…
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-55-0
Dit verhaal is een genot en bewijst dat Gé een kunstenaar is met woorden. Een bard van de lage landen.
John van Hal

Slaven van het Giechelbos
Gé Ansems

Slaven van het Giechelbos is het eerste deel van
de door Gé Ansems geschreven serie Dikke Tot.
Dikke Tot woont in Totsmania, het verborgen
land achter de regenboog. Net als alle andere
Totten heeft hij last van werkkriebels en gaat
naar de wereld achter de regenboog om mensen
te helpen en te werken. Hij komt echter terecht
in Kwezelee, waar werken verboden is. Hier
komt hij achter het vreselijke geheim, waar door
niemand over gesproken wordt…
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-07-9
Dikke Tot, Slaven van het Giechelbos is een geweldig
leuk boek dat ook de jeugd zal aanspreken.
Nancy Walburg, Banger Sisters

die samen met haar collega’s bijzondere artefacten opgraaft, zoals het 10.000 kilo papiergewicht of de Hypermotor. Niet uit archeologisch oogpunt, maar uit
pure noodzaak…
Terwijl het verhaal zich ontvouwt, wordt de vreselijke waarheid en de vooruitziende blik van Jeff Carlson
langzaam duidelijk.

Vier jaar geleden alweer besloten we, tijdens
een niet geplande brainstormsessie bij een conventie, met verschillende auteurs om een verzamelbundel samen te stellen. Enerzijds om
de lezer een mooie anthologie aan verhalen te
bieden uit het volledige Fantastische genre en
anderzijds om talentvolle schrijvers in het licht
te plaatsen dat ze verdienen.
En dat hebben we geweten…
het tweede deel, ook nu weer voorzien van de al bijna
traditionele Tais Teng omslag en -verhaal. Bijdragen
van SF coryfeeën als Jaap Boekestein en de Belgische
auteur Karel Smolders, maar ook plaats voor unieke
dichtwerkjes als Het gedicht dat overnieuw moest van
Vince Penders. Dat ook deze bundel op vruchtbare
bodem viel bleek uit het commentaar van het NCSF:
‘Ik ben alweer heel erg content met deze prachtige
verzamelbundel en hoop dan maar dat de uitgaven
van ‘Verhalen Vertellers’ dan ook maar een trend gaat
worden.’
Na de derde bundel waarin sciencefiction wederom
ruim vertegenwoordigd was, tezamen met de gebruikelijke buitenlandse auteur in de vorm van de Duitse
schrijfster Nadine Stenglein, is het hoog tijd voor de
vierde Verhalen Vertellers. En ook dit keer hebben we
ons best gedaan om een unieke bundel neer te zetten,
al begint hij met een melancholisch tintje.
‘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.’, zo schreef Vreemde Werelden over de eerste
Verhalen Vertellers bundel. De omslag werd verzorgd
door niemand minder dan Tais Teng, die, productief
als hij is, ook verschillende verhalen aanleverde.
Maar daar hield het niet bij op. Omdat Macc altijd een
buitenlands tintje heeft gehad, verscheen er ook een
verhaal in van Uschi Zietsch. Bij de Perry Rhodan lezer
beter bekend als Susan Schwartz, waar ze ondertussen
al 111 romans voor schreef. Daarnaast zijn bij Macc
De Woudzee Kronieken verschenen. Een spannende
Fantasy-reeks die zich moeiteloos kan meten met alle
grote Fantasy series.
Het succes van deze bundel zorgde een jaar later voor
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Jeff Carlson

Planeet van de Sealies, de opener van
de bundel, is een verhaal van de
Amerikaanse bestseller auteur Jeff
Carlson waarvan we enkele jaren
geleden de Plaag trilogie hebben
uitgegeven. Planeet van de Sealies is
door omstandigheden enkele jaren
op de plank blijven liggen maar
heeft niets aan actualiteit ingeboet.

Jeff is volkomen onverwacht in 2017 overleden. Deze
Verhalen Vertellers is dan ook opgedragen aan Jeff. Ter
nagedachtenis aan een goede vriend en veel te vroeg
overleden bestseller auteur.
Planeet van de Sealies vertelt het verhaal van Joanna,

Johan Klein Haneveld
Johan Klein Haneveld neemt het
Science Fiction stokje over van
Jeff Carlson en heeft met De Gaten
een indringend verhaal geschreven dat in de dieptes van de oceaan aanvangt. Op kundige wijze
wordt de invloed van de mens op
onze omgeving ontleed en wordt
de richting van de bundel langzaam duidelijk.
Kom, Dappere Burger
Jaap Boekestein schrijft met een
pen die voorzien is van onuitputtelijke inkt. Het aantal verhalen dat hij in de loop der jaren
geschreven heeft, wordt geschat
op om en nabij de 500. En die
zijn niet alleen in Nederlandse
boeken en tijdschriften verschenen, maar ook in het buitenland.
Daarnaast heeft hij samen met
Tais Teng onder andere de Ziltpunk bundel Orkaanhoeders en Dijkenfluisteraars geschreven. Voor deze vierde
bundel schreef hij het verhaal, Kom dappere Burger, Versterk de Rangen van het Oneindige Rijk.
Een vlot en humoristisch verhaal dat door iedereen die
wel eens verliefd is geworden op een auto, volledig
begrepen zal worden.
De Quantumdetectives
In Kweekvlees duiken Johan Klein
Haneveld en Theo Barkel terug
in de wereld die ze hebben geschapen in hun roman De Quantumdetectives. In dit verhaal krijgt
een barbecue van Nadine en Jamil
een onverwachte wending die zijn
schaduw misschien wel vooruit
werpt…
Theo Barkel

Theo Barkel zet het Science Fiction deel van de bundel voort met
het korte verhaal Drie. Met de gebruikelijke combinatie van actie en
humor probeert Salomon Varun in
dit verhaal een volk van telepaten
op te lichten. Als alles niet geheel
volgens plan verloopt, wordt Salomon Varun gedwongen om zijn
vluchtplan aan te passen, waarna alles totaal anders
verloopt als verwacht.

Martijn Kregting
Martijn Kregting sluit het sciencefiction deel tenslotte af met het verhaal
Groot Wild. Een spannend en goed
doordacht verhaal waarin de jacht op
een wel heel unieke manier wordt geopend.
Naast de verschillende bijdragen in
voorgaande Verhalen Vertellers is
van Martijn het boek Als een leven botst verschenen.
Momenteel wordt er hard aan een vervolg hierop gewerkt.
Fantasy

Nanouk Kira, bekend van haar debuut Drakenhart, zet het tweede deel
van de bundel in met Een spel van
vuur en water. Op dit moment zijn we
druk doende met het vervolg op Drakenhart, Drakenglas, in de tussentijd
kunnen de liefhebbers zich tegoed
doen aan het bijzondere spel dat ze
speelt.

Gé Ansems

De Slangfluit van dichter, toneelspeler en schrijver Gé Ansems is letterlijk een verhaal apart. Ooit begonnen
als toneelstuk heeft Ge het speciaal
voor Verhalen Vertellers 4 op papier gezet. De afgelopen jaren heeft
Gé nog verscheidene malen met De
Slangfluit op de planken gestaan. Het
vertelt het verhaal van een oude Ierse mythe en de kracht van muziek.
Karel Smolders

Tais Teng

Met Karel Smolders laten we echter
ook het Fantasy deel achter ons en
begeven we ons met Vonnis met Uitstel naar de naargeestige wereld van
Gaston. Vechtend met zijn verleden
en het oude huis waar hij in terecht is
gekomen dankzij zijn vader, staat hij
oog in oog met het verleden.

De afsluiter is tenslotte voor niemand
minder dan Tais Teng, die met zijn
verhaal, dat de typische Tais Teng titel Over bestrate hemels en een diamanten
oceaan, draagt, heeft hij een waardige
afsluiter voor deze vierde bundel geschreven waarvan we hopen dat iedereen er weer veel leesplezier uit zal
halen.

13

Anthologie
Verhalen Vertellers

Verhalen Vertellers 3

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?

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.

Diverse auteurs

Diverse auteurs

Verken de toekomst en het verleden op de vleugels van de beste binnen- en buitenlandse auteurs.

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

Met verhalen van: Tais Teng, Jaap Boekestein,
Uschi Zietsch, Karel Smolders, Johan Klein Haneveld, Theo Barkel, Yvette Hazebroek, Gé Ansems, Joke Hartog, Roderick Leeuwenhart.

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.

“…een gevarieerde bundel, waar ik een aantal heel
erg leuke uurtjes mee heb doorgebracht.”
Jos Lexmond, NCSF

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

Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-56-7

Verhalen Vertellers 2

Voorbij de Storm

Reis mee met gouden luchtschepen, ontmoet
sensuele godinnen en ijzeren krijgers en werp
een blik in het hiernamaals. Science Fiction,
Fantasy en een vleugje Griezel, in de nieuwe
Verhalen Vertellers staan weer de beste auteurs
verzameld.

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?

Diverse auteurs

SF-Auteurs voor het klimaat

Tais Teng, Jaap Boekestein, Theo Barkel, Karel
Smolders, Johan Klein Haneveld, Gerd Goris,
Vince Penders, Martijn Kregting en Nanouk
Kira

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

“Meeslepend en goed geschreven.”
NBD/Biblion

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-77-2

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

“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

Met verhalen van:

Science Fiction
Thorsen en Daine
Prinsessen van Caïgha
Theo Barkel

Thorsen en Daine zijn twee kosmische zwendelaars die. Samen met de twijfelachtige eigenaar
van Rogars bar zien ze een lucratief handeltje in
het jonge sterrenrijk Caigha. Ze doen zich voor
als afgezanten van galactische dictator Marcella
Ruganitto, maar hebben buiten de beeldschone
prinsessen van Caigha gerekend. Het resultaat
is een kosmische odyssee die zijn weerga niet
kent.
“Er zijn weinig Nederlandstalige schrijvers die zo
goed hun verhalen kunnen vertellen.”
Stephen King Fanclub
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-90-1

Koop in December een van onze Griezelboeken
en maak kans op gratis kaartjes voor de

Goth Tentoonstelling
in het

Design Museum Den Bosch *
De Groene Toren

Johan Klein Haneveld
In het Nederland van de toekomst leven de bewoners van de groene toren schijnbaar in een
paradijs. Eten en drinken komt uit de muur,
de mooiste kleding wordt voor ze geprint en
vermaak is er in overvloed. In het systeem kan
bovendien iedereen meebeslissen. Tijdens inspraaksessies worden de burgers aan een computer gekoppeld die bepaalt welke keuze de
voorkeur heeft van de meerderheid. Wie daar
teveel van afwijkt, raakt echter punten kwijt en
kan uiteindelijk afglijden tot werkeenheid.
Georg Solon probeert te voldoen aan het ideale
plaatje van de groene toren-bewoner, maar het
kost hem steeds meer moeite. Zijn score is al in
het geel geraakt.
Prijs: € 15,95
ISBN: 978-90-78437-91-8

* Actie geldt alleen voor bestellingen uit onze webshop.
www.uitgeverijmacc.nl/shop

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

Lees eens een Luisterboek!
Kabouter Klunsmuts
Theo Barkel

Kabouter Klunsmuts woont samen met zijn vriendjes Kabouter Knutselknurft, Kabouter Slaapmuts en de toverkabouter Tiakka in een
magisch bos waar de bomen de gekste dingen doen en Elfjes voor
spannende momenten zorgen. Hij gaat op zoek naar het raadsel van
de sterren en vindt hele bijzondere Toverbonen.
Leef mee met de spannende avonturen van Klunsmuts en zijn
vriendjes!

Vampieren en Demonen
Griezeljaarboek 2022

De beste griezelauteurs uit Nederland verzameld in één band. Geniet
van de duistere fantasie van onder meer Tais Teng, Jaap Boekestein,
Johan Klein Haneveld, Theo Barkel en nog veel meer…

