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Het is een zegen om in deze tijd een schrijver te zijn, want
wie heeft er ooit in een wereld geleefd waarin je als auteur zoveel voer krijgt om over te schrijven? Zoveel maatschappelijke onderwerpen om te belichten, commentaar
op te geven en je gramschap en zorgen in kwijt te kunnen?
Als kind las ik er in de Sciencefiction romans van mijn favoriete auteurs nog overheen, toen ik ze herlas echter niet
meer. En die kritiek was soms hard en meestal terecht.
Toen ik onlangs een kort verhaal schreef voor de nieuwe
milieubundel die voor volgend jaar gepland staat, betrapte ik mezelf erop dat er simpelweg teveel onderwerpen
waren om in het verhaal te verwerken en dat ik moest kiezen waar ik commentaar op zou geven...
Geen al te best teken maar helaas tekenend voor onze tijd.
Het gevolg is dat de nieuwe Shadajaël ook niet ontkomt
aan maatschappijkritiek, alhoewel het goed verborgen is
en meer voor de oplettende lezer bedoeld.
Het is dan ook een verademing om na al die coronajaren
weer op Castlefest te kunnen staan en je onder te dompelen in een andere wereld.
Om te genieten van de unieke sfeer van een uniek festival
waarvan ik uit de grond van mijn hart hoop dat we er nog
vele jaren van kunnen genieten.
Vanuit deze plek wil ik Vana-Events en iedereen die meewerkt aan de organisatie van het festival dan ook bedanken voor al hun inzet.
Van onze kant uit laten we vanzelfsprekend geen Castlefest voorbij gaan zonder een Castlefest Kronieken, alhoewel we het dit keer iets anders aangepakt hebben, een
beroemde negentiende eeuwse detective zet namelijk zijn
tanden in Het Castlefest Mysterie. Johan Klein Haneveld
interviewt de schrijver om achter de waarheid van dit
mysterie te komen.
Daarnaast een interview met Dagmar van der Krift. Haar
roman, Het Leger van de Godin, zal op Castlefest gepresenteerd worden. En iedereen die het boek leest, zal begrijpen waarom. En voor de griezelliefhebbers hebben we
de eerste Vampieren & Demonen...
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“Het voelt alsof ik thuis ben...”
Door: Theo Barkel

Ze begon ooit met Arda het Aardrijkkaboutertje en
Arda gaat de wereld in. Ondertussen heeft ze ook een

Castlefest Kronieken op haar naam staan, De Onontkoombare Cirkel, Maar Dagmar heeft nog veel meer in
haar mars.
Haar nieuwste boek is dan ook een Fantasyroman met
alle ingrediënten die erbij horen. maar wat kunnen we
nog meer van haar verwachten?

1. Jaren geleden maakte je op Castlefest je debuut met Arda het Aardrijkkaboutertje. Na twee kinderboeken staat
er een Fantasyboek op het programma.
Dat is heel wat anders!

mensen, de muziek, het eten. De afgelopen twee jaar zat er echt een zwart gat in
mijn zomer. Maar ik denk dat iedereen
met deze liefde voor Castlefest hetzelfde
heeft ervaren.

Dat is het zeker! Na bijna twintig verhaaltjes was de Arda-pot zo goed als leeg. Ik
vond het tijd om mijn horizon te verbreden. Ook ben ik in die jaren gegroeid in
mijn schrijven en werd het met het tweede deel vanArda al moeilijker om korte verhalen te schrijven. Ik ben onlangs
nog wel begonnen aan een Arda bonus
verhaaltje voor de luistercd, maar dat is
waarschijnlijk het laatste wat ik met Arda
doe. Er zijn inmiddels zover meer ideeën.

3 Over je nieuwe boek, Het leger van de
Godin. Het is een verhaal dat al lang in
je hoofd zit toch?

2 We haalden het net al even aan; Castlefest. Je hebt blijkbaar wat met Castlefest, want je eerste ontmoeting met
Macc was op Castlefest en je hebt het
zesde deel van de Castlefest Kronieken geschreven. Wat trekt je er zo in, de
sfeer..?
Vanaf de eerste editie ben ik er al bij en
ik heb nog nooit een jaar gemist. Het
voelt alsof ik thuis ben. Hier ben ik geen
vreemde eend in de bijt voor de verandering hahaha. Het is een combinatie
van de vriendelijkheid en warmte van de
4

Al heel lang zelfs. Het idee is begonnen
nog voor de eerste Arda uitkwam, ik was
twee en dertig jaar oud. Ik weet dat nog
zo goed omdat ik toen zo’n tienerfilm
aan het kijken was en het me niet lekker zat dat dit soort films, en boeken, het
idee geven dat er niks bijzonders meer
met je kan gebeuren na je achtiende verjaardag. In de zin van: je kunt een brief
van Hogwarts krijgen als je elf bent, misschien verkozen worden voor de Hunger
Games tot je achtiende of je kunt erachter
komen op je achtiende verjaardag dat je
een Shadowhunter bent. Maar daarna is
het voorbij! Ik vond dit niet kunnen en zo
ben ik het idee gekomen!
Mijn hoofdpersoon wordt drie en dertig
jaar. De rest moet je zelf maar lezen
4 Klopt het als we hier en daar linkjes
naar Castlefest zien of is dat toeval?

Dat klopt. Eén ervan is
overduidelijk, de anderen ben ik me denk niet
van bewust geweest toen
ik het schreef.
Echter gezien de invloed
van dit festival op mijn leven, sta ik er niet van de
kijken.
5 Er zitten enkele hele gevoelige stukjes in, zoals
bijvoorbeeld met Orion
waar het boek ook aan
opgedragen is. Heeft dat
een bijzondere reden?
Orion was de naam van
mijn kater. Hij was mijn
allereerste huisdier en
heeft een boel verhuizingen en andere dingen
meegemaakt met mij. Hij
was echt mijn allergrootste liefde. Hij is inmiddels 3,5 jaar geleden overleden, maar ik mis hem
nog steeds verschrikkelijk. Toen ik begon met
het schrijven van dit boek
was hij nog springlevend
en het was altijd mijn intentie om hem een rol te
geven. Uiteindelijk heeft
dit boek me geholpen om
afscheid van hem te nemen. In welke hoedanigheid verklap ik niet, daar
moet je het boek maar
voor lezen.

terug ziet. Het lijkt soms
een lief en leuk verhaaltje, maar vergis je niet.
Het kan ook een duistere
kant laten zien.
7 Van kinderboeken
naar Fantasy, welke verrassingen heb je voor de
toekomst nog voor ons
in petto?
Ideeën komen en gaan.
Op het moment ben ik
aan het brainstormen om
van het Leger van de Godin een trilogie te maken.
Dit was eigenlijk nooit
mijn intentie, maar toen
het boek af was kreeg ik

echt een fantastisch idee
hoe verder te gaan. Het
verhaal wordt dan alleen
maar duisterder. Ook ben
ik bezig met een verhaal
over drakenclans, Quania. Het is de bedoeling
dat het een serie wordt
van zeven boeken, maar
verder kan ik daar nog
weinig over zeggen. En
dan zit ik ook nog een SF
verhaal te broeden. Dat
wordt voor mij een uitdaging, want ik heb tot nu
toe alleen nog maar Fantasy geschreven. Nog genoeg in aankomst dus!

6 De omslag is erg mooi.
Het straalt je liefde voor
de natuur uit, maar ook
dreiging. Is dat wat we
in het boek ook kunnen
verwachten?
6. Het boek gaat over
balans, goed tegenover
kwaad, en daarbij ook leven tegenover de dood.
Dat is wat je in de kaft
5

Fantasy
Bay en de Piraenauten

Drakenhart

Bay woont bij de familie Veskan in Venida, een
luchtstad in het Zevende Luchtruim. Bay is niet
zomaar een meisje: ze 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.

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.

Yvette Hazebroek

“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
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-50-5

De Beer in het Brein
Vince Penders

Wanneer Jonas verward ontwaakt in een vallei,
kan hij zich niet onttrekken aan de indruk dat
hij iets kleins en pluizigs is. Hallucinaties beheersen Jonas’ gedachten: geregeld ziet hij niet
alleen een pratende teddybeer, maar ook Al-Haqq, een gesluierde man die naar eigen zeggen
de waarheid kent. Bovendien laat Jonas’ geheugen hem in de steek. Micaiah, de dochter van de
dorpsoudste, probeert hem te helpen terwijl de
vragen zich opstapelen.
“Volstrekt uniek, goed geschreven, verassend weird
op een goede manier en niet in een genre-hokje te duwen.” Johan Klein Haneveld
Prijs: € 29,95
ISBN: 978-90-78437-95-6

Nanouk Kira

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

Drakenglas
Nanouk Kira

Durégo is ontsnapt uit het Broederbos en probeert in Dremsé Miron zijn leven weer op te
pakken. Dit gaat alleen niet zo makkelijk als een
oude vijand hem blijft achtervolgen en de stad
aangevalen wordt door mysterieuze draken.
Bovendien moet hij zijn tijd besteden aan een
leerling waar hij helemaal nieet om gevraagd
heeft. Het lijkt wel of zijn vader hem moedwillig
uit de buurt houdt van het echte probleem.
Vertrouwt hij Durégo niet of verbergt hij nog
meer geheimen?
In zijn zoektocht naar antwoorden vakt het
Durégo steeds zwaarder om te blijven vechten
voor iets waar hij niet in gelooft.
Drakenglas is het tweede deel van de Drakenhart-serie.
Binnenkort verkrijgbaar
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De waarheid over het nieuwste

Castlefest mysterie!
Interview met Arthur Dogan
Tekst: Johan Klein Haneveld

Artwork: Maarten de Bruin

Arthur Dogan. tijdens het eerste weekend van augustus beter
bekend als “Watson” is de schrijver van ‘Het Castlefest Mysterie, deel 1: De zaak van het eeuwige festival’.

Het is dinsdagmorgen elf
uur en ik sta voor de deur
van een onopvallend rijtjeshuis, zoals je dat in elk
Nederlands stadje kunt tegenkomen. Het is een warme junidag en de zon doet
het raam spiegelen zodat
ik niet goed naar binnen
kan kijken. Wel zie ik op de
vensterbank een menselijke
schedel, gebruikt als bloempot, een plastic beeldje van
een avonturier met negentiende eeuwse kleding en
koperen ornamenten, en
een enorme klauw, die er
niet uitzien als een fossiel,
maar die nooit van een vogel afkomstig kan zijn. Of
het moet de klauw zijn van
een Rok. Van de stoep naar
de voordeur liep ik over een
paadje van grindtegels met
aan weerszijden een gemillimeterd gazon. De frisgroene kleur suggereert dat de
eigenaren het regelmatig
sproeien. In een betonnen
kuip staat een boompje, dat
is gesnoeid in de vorm van
een hondenkop. Een bloedhond, als ik me niet vergis.
Een ding is alvast duidelijk,
de bewoners van dit pand
hebben een bijzonder ge8

voel voor humor. Ik druk
nogmaals op de deurbel.
Van binnen klinkt een stem.
‘Miss Hudson, doe maar
open.’
Een klik volgt en als door
een onzichtbare en onvoelbare bries zwaait de deur
naar binnen toe open. Ik
slik, plotseling ongemakkelijk met de situatie. Ik speel
een beetje met het notitieblok in mijn handen. Vervolgens buig ik me wat naar
voren. ‘Hallo?’ roep ik. ‘Ik
kom voor het interview!’
Voetstappen uit de richting
van de woonkamer. Een forse man komt de gang op,
met een zijden kamerjas
over zijn tijdloos aandoende kleding. Zijn korte haar
was ooit donkerblond, maar
is nu aan de grijze kant.
Hij kijkt mij onderzoekend
aan met zijn lichte ogen,
waarin een doortastende
intelligentie schuilgaat. De
rimpels aan weerszijden ervan suggereren echter een
opgewekte natuur en een
vriendelijke inborst. De brede glimlach van de man bevestigt die indruk. Hij strekt
zijn arm naar me uit en
schudt me de hand: stevig,

maar niet dominant, eerder
joviaal. ‘Ik herkende je bijna
niet zonder cape!’
Hij ziet er zonder zijn opplaksnor en hoge hoed vol
raderwerk en stoompijpen
ook anders uit dan ik me
hem herinner. Ik kijk nog
eens omlaag naar mijn blok,
dat ik nu ondersteboven
houd. Vervolgens schraap ik
mijn keel. ’We willen graag
een interview met u in het
nieuwe Maccazine, meneer
Dogan.’
‘Dat schreef je al,’ zegt hij.
‘En jij mag natuurlijk Arthur
zeggen.’
Arthur Dogan schreef het
eerste deel van de nieuwe
serie ‘Het Castlefest Mysterie’, dat uitkomt op het
festival in het eerste weekend van augustus. Het is
gebaseerd op wat er in 2019
gebeurde, de laatste keer
dat het Castlefest werd gehouden. Dat was ook de
laatste keer dat ik met de
gepensioneerde
huisarts
had gesproken. Alle sociale
contacten voelden na jaren
voorzorgsmaatregelen en
isolatie enigzins onwennig.
Voor mij in elk geval wel.
Zelfs als het mensen betrof

met wie ik levensbedreigende avonturen had meegemaakt. In het rampjaar 2018
had ik Arthur Dogan namelijk voor het eerst ontmoet.
Samen boden we het hoofd
aan steamborgs, dinosauriërs, reuzenpijlinktvissen
en de onzichtbare man.
We zouden echter nooit de
overhand hebben behaald
zonder de tussenkomst van
Sherlock Holmes, de Victoriaanse detective en vanaf
die zomer Arthurs huisgenoot.
‘Ik weet niet of je mijn beroemde vriend ook wilde
interviewen,’ merkt Arthur
op, ‘maar hij is naar de beurs
in Amsterdam. Volgens mij
heeft hij een overleg over het
verbeteren van voorspellende algoritmes, meer wilde
hij er niet over kwijt.’
‘Ah,’ zeg ik. ‘Jammer.’ Van
binnen overheerst echter
opluchting. De lange, magere man kan nogal eens intens uit de hoek komen, wat
een ontspannen gesprek bemoeilijkt. Als hij voorover
leunt, met zijn ellebogen op
zijn knieën en je bestudeert
met zijn haviksogen, vergeet
je prompt wat je wilt zeggen. Als je dan uit je woorden weet te komen, moet je
ook nog eens meteen begrijpen wat hij antwoordt, want
wie hem om uitleg vraagt,
moet zich een vermoeide
zucht en een blik van bijna
wanhopige teleurstelling laten welgevallen. Beter knik
je en spreek je daarna voor
een toelichting Arthur aan.
Hij is zo ongeveer de enige
die zich niet door de detective laat intimideren en hem
zelfs op zijn plek kan zetten,
als dat nodig is.
‘Kan ik je iets te drinken

aanbieden?’ vraagt Arthur.
‘Thee? Oh, nee, koffie natuurlijk. En een muffin erbij?’
Ik knik.
Arthur klapt in zijn handen.
‘Miss Hudson!’ Terwijl in de
keuken apparaten aanslaan,
wendt hij zich tot mij. ‘Grapje van Holmes. Of misschien
heeft hij meer heimwee naar
zijn eigen tijd dan hij wil
toegeven. Aan de andere
kant: ikzelf had zo’n modern systeem nooit kunnen
aanleggen.’
Ik volg mijn gastheer naar

de woonkamer. Op het
dressoir staat een ingelijste foto naast een koperen
pijp met kleine radertjes
eraan. De tafel ligt vol
met kranten en tijdschriften en bij een ouderwetse
leunstoel ligt een kluwen
van snoeren en opladers,
met daar bovenop als een
vogel op het nest een laptopcomputer. ‘Dat is zijn
plek,’ vertelt Arthur. Hij
wijst mij naar een van de
andere stoelen. ‘Maak het
jezelf gemakkelijk.’
Ik ga zitten, terwijl hij naar
9

de keuken loopt. Lang hoef ik niet te wachten. Even later zit ik met een mok dampende koffie in mijn hand, met op mijn ene knie
een schoteltje met een muffin en op mijn
andere knie mijn opengeslagen schrijfblok.
Arthur laat zich zakken op de comfortabele
zetel tegenover de stoel met alle kabels. Hij
vertrekt zijn gezicht bij de beweging, maar
even later zucht hij tevreden. Hij kijkt naar
me op. ‘Vertel, jonge vriend. Wat wil je van
me weten?’
Ik zet eerst mijn eten en drinken op tafel
en pak mijn pen. Ik lik aan de punt en zet
een streepje bovenaan de bovenste pagina.
Ik haal diep adem. ‘Over de inhoud hoeven
we niet te spreken. Destijds in de schrijverstent heb je me verteld wat jullie hebben
10

meegemaakt op het eeuwige
festival. Jullie hadden zelfs
echte dinosaurussen gezien.
Met veren.’ Ik kan niet voorkomen dat in mijn stem enige
jaloezie doorklinkt.
Arthur knikt. ‘Dinosaurussen, Cthulhu, een levende
bagagekist, heksen en een
draak. En nog veel meer dan
dat.’
‘Jullie trotseerden al die gevaren om jouw vrienden Viktor en Frank te redden.’
‘Ze waren veranderd in
steamborgs en vervolgens
geëlektrocuteerd.
Holmes
zag dat ik moeite had met
het verwerken van het verlies. Omdat op Castlefest
verbeelding en werkelijkheid
samenkomen, meende hij dat
we daar de kans maakten ze
opnieuw te ontmoeten. De
grenzen tussen de verschillende realiteiten zijn namelijk poreus op dat festival, dat
weet jij ook.’
Ik huiver bij de herinnering
aan onze eerdere belevenissen. ‘Nu heb je besloten een
boek te schrijven over jullie belevenissen,’ vervolg ik
daarna het interview. ‘Je hebt
gewerkt als huisarts. Was het
altijd al je droom een boek uit

de avonturen van de detective schreef. ‘Je
hebt zijn talenten ook overgenomen?’
Arthur haalt zijn schouders op. ‘Het voelt
als de natuurlijkste zaak van de wereld.
Als ik mijn pen op papier zet komen de
woorden vanzelf. De redacteur van Uitgeverij Macc vond mijn taalgebruik wat
ouderwets, maar goed, mijn schrijverskant stamt ook uit de negentiende eeuw!’
‘De verhalen van Arthur Conan Doyle …
van Watson … zijn nog steeds heel goed
leesbaar.’
‘Dank je wel.’ Het is onduidelijk wie dat
zegt, Arthur of Watson. Waarschijnlijk
maakt dat niet eens veel uit.
‘Dit keer publiceer je het verhaal als roman,’ ga ik verder. ‘Zelfs onder pseudoniem.’
Arthur zucht. ‘Niemand zou het geloven
als ik zei dat het echt gebeurd is. Zelfs
over het rampjaar schrijven mensen online dat het een geval van massahysterie was. Dat het water op Castlefest met
drugs verontreinigd was.’
‘Maar waarom dan toch het verhaal publiceren?’ wil ik weten. ‘Als je weet dat de
lezers het als fictie zullen beschouwen?’
‘Eenvoudig,’ zegt mijn gesprekspartner.
‘Verhalen zijn krachtig, of ze nu echt zijn
gebeurd of niet. Wat wij hebben meegemaakt op het eeuwige festival, mocht ik
niet voor mezelf houden. Het gaat iedereen aan. De toekomst van het Castlefest
staat namelijk op het spel. Machten die

wij destijds ontmoet hebben, zijn van
plan alle verbeelding uit de wereld te
verdrijven. Wij konden maar net aan ze
ontsnappen. Hopelijk zijn de lezers van
dit boek gewaarschuwd …’
Ik sta op het punt nog iets te vragen, als
de stilte buiten verscheurd wordt door
piepende remmen. Watson kijkt op. Ik
volg zijn blik. Een taxi staat half op de
stoep. Een lange gestalte vouwt zich naar
buiten. Hij strijkt zijn jas strak en kijkt
dan onze kant uit. Het lijkt alsof de man
totaal geen last heeft van de weerspiegeling in het glas, want zodra hij Arthur in
het oog krijgt, wenkt hij enthousiast. ‘Een
nieuwe aanwijzing!’ roept hij. ‘We moeten snel zijn.’
Arthur duwt zich op de armleuningen
overeind. Hij glimlacht. ‘Sorry dat we
niet langer de tijd hadden. Geniet nog
even van je koffie. Het Hudson-systeem
zal je dadelijk uitlaten.’
De man buiten verplaatst zijn gewicht
van het ene been op het andere en kijkt
voortdurend van het huis naar de taxi en
terug.
‘Het spel is begonnen,’ zegt Arthur en
hij haast zich naar de gang. Ik blijf alleen
achter, mijn schrijfblok nog nauwelijks
gevuld met aantekeningen. Toch denk ik
dat ik genoeg heb om een artikel in het
Maccazine mee te vullen. Met een karakter als Sherlock Holmes hoef je je immers
nooit te vervelen.

te brengen?’
‘Niet voordat ik Holmes ontmoette,’ antwoordt mijn gesprekspartner. ‘Ik las graag
en veel en genoot van films. Maar zelf hoefde ik niet zo nodig iets op papier te zetten.
Maar je weet dat ik nu niet meer alleen maar
Arthur Dogan ben, toch?’
Hij had me zoiets verteld, al tijdens het eerste jaar dat we samen optrokken op Castlefest. Niet alleen droeg hij zijn eigen herinneringen met zich mee, hij beschikte ook
over de herinneringen van John Watson, de
trouwe vriend van Sherlock Holmes uit de
verhalen van Arthur Conan Doyle. En -fictief of niet - degene die de verslagen over
11

nieuw Sciencefiction avontuur.
Maar daar komt binnenkort
meer info van op de Verwacht
pagina…
Voor Vampieren en Demonen
schreef hij het verhaal Doodstalker, waarvan de titel al meer dan
genoeg zegt waarschijnlijk.

Door Theo Barkel
Het eerste griezelboek dat van ons verscheen
was tevens het eerste boek dat Macc uitgaf, namelijk het eerste deel van de Shadajaël reeks,
getiteld Genadeval. Op dit moment is het vierde deel in voorbereiding, getiteld Het Pact van
Rijen en zeer waarschijnlijk zal dit niet het laatste zijn want het volgende deel, getiteld Legioen, staat al in de startblokken.
Sinds dat eerste boek, is er natuurlijk veel gebeurd.
zwaarden en sluwe deernen met gazelleogen” staan
en De ring van Ardek, waarin maar liefst vijfendertig
griezelverhalen “met een glimlach vol giftanden”
staan opgetekend, zeggen al meer dan genoeg. Dus
ook dit keer is er voor een gruwelijk mooi omslagillustratie van Tais Teng gekozen, waar meteen een
verhaal aan vast bleek te zitten.
Wat wil je nog meer?
Dit titelverhaal, Bastets zegen vragen voor je eerstgeborene, is dan ook meteen de opener van Vampieren en
Demonen en zet gelijk een heerlijke toon neer.
Het volgende verhaal uit de bundel is van ondergetekende en draagt de titel De Rode Gnoom Als iemand
deze titel bekend voorkomt, dat is goed mogelijk. In
2021 zag het eerste deel van dit verhaal reeds het levenslicht als miniboekje. Nu echter gaat het verhaal
verder waar het miniboekje eindigde. Dus… wil je
weten hoe het verder gaat met privé-detective Harvard Phil en wat hem allemaal nog meer te wachten
staat, dan is dit zonder meer een aanrader.
Een van de leukste feitjes in dit geval is dat de Griezelbundel Vampieren & Demonen welgeteld het
dertiende griezelboek is dat we uitgeven. Is er een
betere manier om hierbij stil te staan dan met een
Griezel jaarboek?
Als we gaan kijken uit wiens pen al die Griezel- en
Horrorboeken in de loop der jaren zijn gerold, zal
het weinig verbazing opwekken dat Tais Teng hier
een prominente plaats inneemt, is het niet door zijn
adembenemende omslagillustraties, dan wel met
zijn verhalen die er altijd weer uitspringen vanwege zijn ongebreidelde fantasie. Welkom mijn Prooi,
waarin veertien Duizend-en één-nacht verhalen
“Vol wraakzuchtige djinns, hongerige demonen-

12

De wand
Johan Klein Haneveld is grotendeels bekend van
zijn Sciencefiction en Fantasy romans. De Krakenvorst en De Afvallige Ster zijn hier mooie voorbeelden van. Stuk voor stuk spannende romans die je meenemen
naar heel andere werelden.
Met Scherven vol Ogen heeft Johan echter ook een bijzondere
griezelroman afgeleverd die een
beklemmend beeld geeft van de
toekomst. Wat gebeurt er als je je
baan kwijtraakt en geen nieuw

werk kan vinden? Maar vooral
als er een bedrijf blijkt te zijn dat
je kan veranderen in degene die
de werkgevers zoeken? Een huiveringwekkend verhaal ontpopt
zich.
In De Wand en Perfect, de twee
korte verhalen van Johan Klein
Haneveld in deze bundel, betreed hij het griezelpad nogmaals en levert wederom enkele
spannende korte verhalen af die
je meeslepen naar onbekende
dieptes, en niet alleen van de
menselijke geest.
Karel Smolders

Karel
Smolders debuteerde bij Macc
met zijn in een
verschroeiend
tempo geschreven Gebroken
Hemel. Naast
de verschillende korte verhalen
die hij voor de Verhalen Vertellers bundels geleverd heeft zijn
we tevens bezig met een gloed-

Joke Adam
Een bijzonder
verhaal
komt
van de eveneens uit België
afkomstige Joke
Adam. In 2019
debuteerde Joke
bij Macc mete het originele Buitenaardse Geschenken waarin een
gewoon meisje de mogelijkheid
krijgt om Wereldvrede te stichten, echter… zijn de bedoelingen van de Razdiviaan Odjaat
die de Aarde op een intergalactische veiling gekocht heeft wel
zuiver? Is er misschien meer
aan de hand. In 2021 verscheen
het tweede boek van Joke, die
bordspelen in een heel ander
licht stellen. De Valsspeler speelt
zich af in een wereld vol van
Magische gebieden en getrainde
Helden. Kortom, een magische
Koude Oorlog. Voor deze bundel schreef ze het verhaal Geometrie. Niet zomaar geometrie,
maar de schoonheid van Sacrale
Geometrie…
Jaap Boekestein
Als er één Nederlandse
auteur is die zich
specialist mag
noemen op korte verhalen gebied, is het dat
waarschijnlijk Jaap Boekestein

wel. Met meer dan vijfhonderd
korte verhalen op zijn naam is
hij in zijn eentje in staat om hier
een boekenkast mee te vullen.
En dat daar een heel eigen
gruwelijke stijl in zit, is waarschijnlijk geen verrassing. In
De Dodenleefster die in 2021 uit
is gekomen heeft hij ons al een
heerlijk voorproefje gegeven
in de spookachtige setting van
het 19e eeuwse New Orleans,
en met De Jack Tas Wurgmoorden
heeft hij wederom een sfeer- en
smaakvol verhaal afgeleverd.
Martijn Kregting
Martijn Kregting neemt het
stokje over met
enkele verrassingen voor de
Demonen zelf
in Hel is geen
plek waar je heen
kunt gaan. Naast dit, zeker voor
demonen, verfrissende verhaal
is Martijn druk bezig met het
vervolg op zijn roman Als een leven botst, Als werelden botsen Hou
ook hiervoor onze website in de
gaten.
De
uitsmijter
van Vampieren
en Demonen is
een heerlijk lang
verhaal van Tais
Teng, Sterrenmaden en Duisteralen, een verhaal
van Zotique, waarmee de cirkel
rond Is en we iedereen alleen
maar griezelig veel leesplezier
kunnen toewensen.
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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…

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.

Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-55-0

Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-90-1

Dit verhaal is een genot en bewijst dat Gé een kunstenaar is met woorden. Een bard van de lage landen.
John van Hal

“Theo weet je te verrassen met een stel schavuiten die
er in elke situatie het beste van maken, hoe uitzichtloos of onmogelijk het ook lijkt. En dat zorgt voor een
fijn sciencefictionverhaal.”
Jeroen Geelhoed, Modern Myths

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

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,
en vermaak is er in overvloed. In het systeem
kan bovendien iedereen meebeslissen. Tijdens
inspraaksessies wordt bepaalt welke keuze de
voorkeur heeft van de meerderheid. Wie daar
teveel van afwijkt, 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
“Een plezier om te lezen. Johan schrijft toegankelijk
en bouwt stukje bij beetje het verhaal uit. Waardering: 8.” SF-Terra
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SCIENCEFICTION, FANTASY, GRIEZEL EN HEEL VEEL MEER!
Uitgeverij Macc kenmerkt zich niet alleen door het uitgeven van origineel werk van Nederlandse
bodem in het genre Sciencefiction, Fantasy en Horror, dankzij onze uitgebreide relaties in binnen- en buitenland hebben wij ook werk van Amerikaanse en Duitse topauteurs in ons fonds.
Uitgeverij Macc zal zich ook profileren met aangrijpende biografieën, leuke en originele
kinderboeken en spannende boeken voor de jeugd.

Uitgeverij Macc, magie met woorden.

Verwacht

De Bar met Duizend Deuren
Diverse auteurs
Theo Barkel

De Bar met de Duizend Deuren is alleen voor Paul toegankelijk.
Maar hij is er niet alleen. Ook zijn evenbeelden uit alternatieve universa weten de bar te vinden. Onder het genot van een kroes bier
en een schaal geroosterde veldmuizen vertellen ze elkaar de wildste
verhalen.

Lees eens een Luisterboek
Verhaaltjes in de Maneschijn

Luister naar de leukste kinderverhaaltjes...
Over Truus de Maan die voor het eerst mag
schijnen, maar gaat dat wel goed? Of Wolkje,
die al zo lang water heeft gespaard en nu
eindelijk gaat regenen.
Of... het spannende verhaaltje over Timo de
Dino.
Voorgedragen door Gé Ansems

