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Dit is het laatste Magazine van dit jaar, wat gaat de tijd toch snel!
Voor Celtica Publishing & CPR is het een mooi en druk jaar geworden,
met als hoogtepunt twee geweldige boekpresentaties, de verkiezing
voor de Fantasy Cover van 2014 gewonnen, een optreden op de
Westvlaamse tv, een enorm succesvol Castlefest, drie nominaties en
de derde prijs in de Hebban Fantasy Awards en meer en meer
contacten met boekhandelaren. De uitgeverij groeit gestaag en de
boeken doen het goed.

Voldoende aanleiding dus voor het uitdelen van cadeaus! In Celtica’s
Webshop kun je zien dat iedereen die een bestelling boven de € 20,00 doet een verrassing krijgt. Reden te meer dus om
je cadeaus voor Sinterklaas of Kerst in de webshop te kopen!
Wil je wel graag iets van Celtica Publishing of CPR kopen, maar wil je een boek liever eerst zelf kunnen zien en voelen?
Ga dan naar een van de boekhandels die op de laatste pagina vermeld staan. Het Verboden Rijk heeft als primeur
exemplaren van De Afgrond, boek 1 - Leila, Het Begin van Rolf Österberg in de winkel liggen!

Rianne Lampers

Interview Rolf Österberg n.a.v. eerste boek “De Afgrond”
We hebben al eerder kennis met je kunnen maken, want je schrijft naast fantasy ook thrillers. Bij CPR verscheen dit jaar “De Al-Qaedaconnectie”, een tweeluik dat goed ontvangen wordt door de lezers. Kun je iets vertellen over het verschil voor jou tussen het schrijven van fantasy en thrillers?
Het eerste fantasyboek dat ik jaren geleden heb gelezen, was van Terry Brooks en ik was gelijk verkocht. Fantasy is
sindsdien mijn grote lezersliefde geworden, ik koop bijna uitsluitend fantasy.
Door mijn werk kwam ik in heel wat landen en begon me in
terrorisme te interesseren. Ik heb veel aandacht besteed aan
het fenomeen Al Qaeda en kwam met mensen in het MiddenOosten in aanraking die me vertelden waar hun sympathieën
lagen en ook waarom. Na verloop van tijd wist ik genoeg van
Al Qaeda en de wereld van de Islam en ook hoe de verlende inlichtingendiensten werkten (en niet werkten). Toen is
het idee voor “De Al-Qaedaconnectie” geboren. Ik heb het in
vier maanden geschreven.

Fantasy schrijven is heel anders. Doordat ik veel fantasy lees,
kreeg (en krijg) ik ook ideeën. Het grootste probleem was het
scheppen van een fantasy wereld die nog niet door andere
schrijvers is ‘ontdekt’. Ik weet niet meer hoe ik de wereld
waar zich het verhaal afspeelt heb gecreëerd, maar op een
gegeven moment ‘was die er’ en ben ik er verder mee gegaan.
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Thrillers schrijven is wat meer "research", zelfs in een fictieverhaal. Het schrijven van fantasy vind ik een stuk moeilijker. Ik werk ongeveer zes maanden aan een fantasyboek en vier tot vijf aan een thriller. Daarbij is schrijversdiscipline
van het grootste belang, zoals (zo mogelijk) iedere dag een aantal pagina’s schrijven. Dat valt wel eens tegen.
Hoe is “De Afgrond” bij jou ontstaan? Is het een verhaal dat je al lang met je meedraagt?
Ik weet niet meer hoe ‘De Afgrond’ bij mij is ontstaan. Ergens kreeg ik een idee, heb me een
maand bij een vriend die een pension in Kaapstad, Zuid-Afrika, exploiteerde afgezonderd en
ben gaan schrijven. En zo is het gekomen...

“Leila, Het Begin” is het eerste deel in een serie. Hoeveel boeken gaat de serie beslaan
en hoeveel delen heb je in concept al af?
Het tweede deel, “Leila, de chaos”, heb ik al geschreven en met het derde, “Leila, de Verbanning”, ben ik nu bezig en hoop het uiterlijk eind januari af te hebben. Dan switch ik naar het
schrijven van mijn derde thriller. De tweede helft van 2015 begin ik aan het vierde deel van
De Afgrond cyclus, “Leila, het Verraad” (werktitel). Totaal worden het vijf delen die, zoals ik
dat nu zie, alle ergens tussen de 500 en 600 bladzijden zullen gaan beslaan.

Lezers zullen qua setting en wezens misschien een "In de ban van de Ring"-idee krijgen
bij je boek. Je maakt gebruik van draken, Elfen en Gwargs - waarbij die laatste nogal op
Orcs lijken. Is die serie een voorbeeld voor je geweest, of heb je bewust gekozen voor
herkenbare wezens?
“In de ban van de ring” heeft ergens wel een rol gespeeld, althans voor wat betreft de karakters die in “De Afgrond” voorkomen. Maar anderzijds spelen er in heel veel fantasyboeken
Elfen, Gnomen, Trollen en krachten van het kwaad - een rol die ik “Gwargs” heb genoemd en
Tolkien “Orcs”. Daar houdt de vergelijking echter mee op. Fantasy is bijna altijd de strijd van
het goede tegen het kwade. Ik heb ook voor normale stervelingen gekozen (de Sandakar) en
witte en zwarte piraten. In verdere delen komen nog meer volkeren voor. Ook laat ik insecten
waar dat uitkomt een rol spelen en dat ben ik in een fantasyverhaal nog niet veel tegengekomen.

Heb je ambitie om naast deze serie meer boeken uit te geven? Ofwel: heb je al ideeën voor volgende verhalen?
Thrillers wel, maar dat is gemakkelijker. Fantasy is toch anders. Een idee moet groeien en daar ben ik nog niet aan toe.
Ik concentreer me op “De Afgrond”. Ik ga er echter van uit dat het niet mijn laatste fantasyverhaal wordt.
Terug

Bezeten Boeken is lovend over “De Al-Qaedaconnectie”

Er verscheen onlangs een recensie voor De Al-Qaedaconnectie, deel 1 en kort daarna ook voor deel 2 op de website
Bezeten Boeken.
Recensent Lia Schellekens zegt over deel 1 onder meer dat Rolf Österberg erg beeldend heeft geschreven, vanuit verschillende perspectieven van de hoofdpersonages en met kennis van zaken. Het is een goed opgebouwde, bijzonder
boeiende thriller, zeker voor degenen die geïnteresseerd zijn in cultuur, godsdienst en politiek. Het verhaal is fictie,
maar zo leest het niet. Iedereen weet dat terreurorganisatie Al Qaeda tot het uiterste gaat wat betreft de drang naar
totale macht en de islamisering van de hele wereld. Ten koste van alles. Wie kent de zelfmoordacties niet, zoals die van
9-11, waarbij 3000 mensen om het leven kwamen.
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Ze vindt het verhaal goed opgebouwd, met als welkome rode draad de romance van Cas en Rejhana. Hoofdzakelijk gaat
het over de voorbereiding en uitvoering van terroristische acties vanuit het Midden Oosten, onder andere gericht op
Nederland door Al Qaeda. De inspanningen van de Mossad vanuit Israël, de bemoeienissen van de CIA in Amerika en de
Terreurbestrijding in Nederland en de bijzondere samenwerking tussen deze organen. Het boek heeft een realistisch,
actueel onderwerp, wat door middel van de moderne technologie angstaanjagend dichtbij kan komen en volgende week
zomaar zou kunnen gebeuren.
Het tweede deel vindt ze beduidend spannender dan het eerste deel. Nu we kennis gemaakt hebben met alle personages
die erg goed uitgediept zijn, proef je de grimmige sfeer in dit vervolg. Österberg schrijft zowel vanuit het perspectief van
de Al-Qaedaterroristen, als die van het terreurbestrijdingsteam. Je volgt alle activiteiten van de terroristen. Met verbazing lees je over de nauwkeurig geplande aanslag. Alle zorgvuldig beschreven details komen aan bod. Dit heeft tot gevolg dat je een stap voor loopt op het onderzoeksteam. Alleen het doelwit blijft tot het laatste moment een verrassing.
De spanning loopt met het omslaan van iedere bladzijde op. Je wilt weten hoe het afloopt. De auteur schrijft eenvoudig,
maar erg beeldend.
Beide boeken geven een duidelijk en realistisch beeld van de islamisering in Nederland, waarin angstaanjagend en pijnlijk duidelijk wordt waar een terroristische organisatie als Al-Qaeda toe in staat is.
Terug

Interview met illustrator Dominik Broniek n.a.v. “De Afgrond, boek 1 - Leila, Het Begin”

Je hebt jezelf al eerder geïntroduceerd in Celtica’s Magazine. Dit interview gaat specifiek over de omslag van “De Afgrond, boek 1 - Leila,
Het Begin”. Je hebt weer een prachtig beeld gecreëerd voor een boek.
Kun je ons vertellen hoe deze ontstaan is?
Ik kreeg het originele concept voor het beeld van de uitgever, van Rianne.
Zij stuurde me een conceptschets van hoe zij de omslag voor zich zag. Het
idee was om een flink aantal karakters uit het boek te verbeelden. Er moesten een aantal aanpassingen aan het concept gedaan worden om alles duidelijk zichtbaar te maken, waarbij de meeste aandacht uitging naar de twee
dames. In een later stadium maakte de auteur ook een aantal opmerkingen
en na wat laatste, cosmetische aanpassingen, was de omslag klaar.

Was het een moeilijke omslag om te produceren?
Als je bedenkt dat er negen karakters, inclusief vier bereden paarden,
moesten worden neergezet: ja. Zoals gezegd was er al een bijna kant-enklaarconcept, dus dat was niet zo moeilijk om uit te werken. Juist het goed
neerzetten van de karakters nam veel tijd in beslag. Ik wilde alle details zo
goed mogelijk uitwerken aan de hand van de omschrijvingen van de uitgever en auteur. Gelukkig was de opdracht ruim van tevoren ingezet, dus
alles verliep naar wens.

Zijn er beelden die je graag neerzet? Denk daarbij aan bijvoorbeeld draken,
tovenaars, elfen, etc.
Wat ik heel graag maak, dat zijn horrorillustraties, je weet wel: enge dingen. En ik
vind het ook altijd fijn om vrouwelijk karakters neer te zetten, vooral in een demonische setting. Maar na zo veel jaren van het maken van griezelige illustraties, denk
ik er ook over om illustraties voor kinderen te maken, voor de verandering. Wat ik
eigenlijk het fijnste vind, dat is het proces van tekenen en ontwerpen zelf. Dat geeft
me enorm veel plezier, ongeacht wat het onderwerp is.
Ik kan dus met een gerust hart zeggen dat ik flexibel ben. Ik zit boordevol ideeën.
Ongeacht wat het thema is, geef me een opdracht en ik zie direct hoe ik die het
beste uit kan beelden.

Aan welke andere projecten heb je dit jaar gewerkt?
Dit was een druk jaar voor mij, iets wat me heel gelukkig maakt. Ik heb onder andere de omslag voor de Nederlandstalige editie van de “Mistborn”-serie door B.
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Sanderson gemaakt, voor de serie “Pragocalypse” voor een Tjechische uitgeverij, voor welke ik al eerder illustraties en
omslagen gemaakt heb. Verder een omslag voor het Poolse boek “Demon Luster” (“The Mirror's Demon”) door M. Raduchowska en nog wat anderen. Ik heb zojuist het werk opgeleverd voor het volgende deel van de Poolse bestsellerserie “Pomnik Cesarzowej Achai” (“Empress Achaja's Statue”) door A. Ziemiański en op dit moment werk ik aan een erg
populaire Poolse serie over de schurkachtige inquisiteur Mordimer (beide series bestaan uit veel delen en ik illustreer
die al jaren).

Daarna ga ik illustraties maken voor de volgende uitgave van de Poolse editie van Peter V.
Brett's “The Skull Throne”. En niet te vergeten natuurlijk: de omslag voor het tweede deel
van “Drägan Duma - Bondgenoten en Verraders”!

Terug

Patty van Delft over “Drägan Duma - Bondgenoten en Verraders”

De strijd op Drägan Duma is nog lang niet gestreden. Na de laatste afgeslagen aanval van de kwaadaardige Morbiden is
hun meester furieus. Nieuwe plannen om de macht over te nemen worden gesmeed.

On dû blaöd aia libermay rât lât dògia tös bida... In de strijd om vrijheid komt het verraad van binnen.
Sinds Jill plotseling in aanraking kwam met haar bijzondere magische vaardigheid, is
haar leven op z’n kop komen te staan. Met de overstap naar Drägan Duma heeft ze
kunnen ontsnappen aan haar roerige bestaan op aarde en durft ze weer voorzichtig te
genieten van het leven. Maar al snel breken er duistere tijden aan op deze parallelle
wereld.

Als afstammeling van een drakenridder wacht Jill een grote verantwoordelijkheid.
Door de verbintenis met de zwarte draak Libertalia lijkt ze aangewezen om de leidster
van Dragon Stone op te volgen. Bij het volk leeft hoop, maar is Jill wel “Zij Die Hoort”,
zoals beschreven in de profetieën? Is zij voorbestemd om vrede te brengen op Drägan
Duma?
Veel tijd om daar bij stil te staan heeft ze niet.

In het tweede deel van deze spannende trilogie volgen gebeurtenissen elkaar razendsnel op. Verlies, moed, verdriet en
haar moeilijke relatie met Skylar veranderen het examenjaar van de 16-jarige Jill in een chaotische achtbaan van
belevenissen.
Een Wijze van het Woud vertelt Jill over een verrader tussen de mensen die zij net geleerd heeft te vertrouwen. Wie in
haar omgeving spant samen met de vijand?
De strijd tegen de Soulsnatcher en zijn Morbiden barst in alle hevigheid los en onwaarschijnlijke bondgenootschappen
moeten worden gesloten om deze oorlog te kunnen overleven.

“Drägan Duma – Bondgenoten & Verraders” van Patty van Delft is een fantasyroman voor young adults die je gelezen
wilt hebben!
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Ken je de serie nog niet? Lees dan eerst Drägan Duma – Zij Die Hoort, het eerste deel in
de Drägan-Dumatrilogie die door de lezers is bekroond met de derde
plaats in de Hebban Fantasy Awards 2014.

“Drägan Duma - Bondgenoten en Verraders” verschijnt in maart 2015.
Houd de website of Facebookpagina van Celtica Publishing in de
gaten!

Voorintekening
Wil je er zeker van zijn dat je het tweede deel ontvangt direct nadat het gedrukt is? Stuur
dan een e-mail aan de uitgever celtica @ celtica-publishing.nl en vraag om het boek voor je
te resereren. Patty van Delft zal het speciaal voor jou signeren en iedereen die voorintekent, krijgt een speciaal cadeau bij het boek! Wat precies, is nog even een verrassing...
Terug

Bink - een vergeten kind

Toen Nathalie Kokke het manuscript van Bink instuurde, meldde zij direct dat zij de stichting Het Vergeten Kind een
warm hart toedroeg. Deze stichting zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben. De hulp en warmte die deze stichting biedt, had het leven van Bink een stuk eenvoudiger gemaakt - als hij in Nederland had gewoond wel te verstaan. Dat
doet hij niet, Bink groeit op in de Verenigde Staten.

De jeugd van Bink is niet over rozen gegaan, en dat is nog maar zacht uitgedrukt. Liefde is hem onbekend en mishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk, is voor hem "dagelijks brood", tot het moment dat hij het genoeg vindt en de deur
van zijn ouderlijk huis voorgoed achter zich dichttrekt. Maar dat alleen is nooit de oplossing voor een "vergeten kind".
Nathalie Kokke kruipt zoals geen ander dat kan in de huid van Bink Santillian. Het verhaal is indringend en confronterend voor degenen die drugsverslaving en mishandeling van dichtbij hebben ervaren en een eyeopener voor een ieder
die er niet bekend mee is.

Is het verhaal deprimerend? Nee, het is heftig, maar niet deprimerend, want Bink vecht ervoor in het reine te komen
met zijn pijnlijke verleden en wordt hiermee geholpen door - soms onverwachte - vrienden. Het leven is nooit alleen een
tranendal.
CPR steunt de stichting Het Vergeten Kind
Ook CPR is begaan met het lot van “vergeten kinderen”, net als
Nathalie wil zij hen juist niet vergeten. Daarom zal de uitgeverij een donatie doen van € 250,= voor iedere 500 exemplaren
van Bink die verkocht worden.

Vind jij dit ook een goed idee? Doe dan mee en doneer aan
deze stichting die prachtig werk verricht hier in Nederland!

Terug

Volgende maand: interviews met Nathalie Kokke en Petra Muilenburg

Baarle Nassau, In de
Bogaard, Hellevoetsluis

Ekeren en Waregem
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