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En zo was ik ineens op de nationale tv, samen met mijn zusje Margaret, al hadden we
veel liever gehad dat dit nooit gebeurd was. De aanleiding is immers diep triest. Zowel
in Hart van Nederland als in Opsporing Verzocht hebben wij ons verhaal mogen
doen. Wat wij - en de rest van de familie hopen - is dat iemand die de dader kent naar
voren zal treden. Er zijn al tips binnengekomen, maar nog niet de gouden tip. Niemand
zou op zo’n manier zijn ouders mogen verliezen. Niemand is zijn leven zeker, zelfs zijn
naasten niet, als deze persoon niet achter slot en grendel verdwijnt.

Rianne Lampers

“De Saffieren Troon”, het nieuwe boek van Evi F. Verhasselt!
Het was alweer oktober 2015 dat ik van Evi F. Verhasselt het eerste boek in haar serie ontving, een serie waar zij al geruime
tijd mee bezig was. Wie Evi persoonlijk kent, weet hoe bevlogen zij kan vertellen over haar verzinsels. Haar fantasie is zo veelomvattend, dat ze me moeiteloos meesleepte in haar enthousiasme voor dit verhaal. Ik wilde dan ook niets liever dan ermee
aan de slag gaan! Maar er is zoiets als een planning en dan is er natuurlijk de redactie en voor dat punt was er wel werk aan de
winkel. Evi ging voortvarend aan het werk met de aanpassingen en zo kwam het dat de mogelijkheid ontstond dat haar boek
nog vóór Castlefest - en wellicht zelfs vóór Fantasiafest! - klaar zou zijn, zodat fans van Evi nog deze zomer kunnen genieten
van haar wereld.
De laatste loodjes liggen bij Melchior van Rijn, die bezig is met de intrigerende omslag. Hij heeft ook de landkaart van Terumen gemaakt die voor in het boek te zien zal zijn. Op dit moment is Melchior echter geveld door de griep, waardoor het nog
even nagelbijten is. Maar we hebben alle hoop dat het op tijd gaat lukken. Houd de website en Facebook dus in de gaten! Je
kunt op de website al wel de achterflapteks lezen, de kaart van Terumen bekijken én er staat deze link naar de proloog en
hoofdstuk 1 voor degenen die nieuwsgierig zijn en alvast een idee van het verhaal willen krijgen.

De Laatste erfgenaam, Boek 1 - De Saffieren Troon vertelt het verhaal van het elfenmeisje Eleanora. Samen met haar vader
Charon, Yarbrin de Doler, prins Nathan van Zuid-Terumen en Nathans moeder prinses Ioanna slaat zij op de vlucht voor de
Bloedridders van de Rode Hand. Evi neemt je op Eleanora’s queeste door Du'var-dai. Heden en verleden vermengen zich in het
verhaal tot een ingewikkelde kluwen en vragen als: waar kwamen de Ouden vandaan? Waarom lieten zij hun tronen achter?
En is Eleanora werkelijk de knoop die de geschiedenis verbindt met het heden? - spelen constant op de achtergrond mee. De
antwoorden zullen ongetwijfeld volgen en zullen je steeds opnieuw verbazen.
De Saffieren Troon is de eerste stap op een intrigerende zoektocht naar antwoorden, dwars door oorlogen en cultuurverschillen heen en doorspekt met magie, liefde en onmacht.

Eerder verscheen van Evi de humoristische fantasyroman De Tranen van Tataneh. Humor speelt in De Laatste Erfgenaam een minder grote rol dan in Evi's eerste boek, maar haar prettige schrijfstijl en grote inlevingsvermogen zorgen ervoor
dat zowel alle personen als de door haar gecreëerde wereld moeiteloos tot leven komen.
De serie De Laatste Erfgenaam is geschikt voor young aldults en voor volwassenen.

Terug

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam!
Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten.
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Interview met Evi F. Verhasselt, schrijfster van “De Saffieren Troon”
Lezers kennen je van De Tranen van Tataneh, dat verscheen in oktober 2013. Je
hebt niet stilgezeten in de tussentijd. Binnenkort verschijnt het eerste boek in jouw
fantasyserie “De Laatste Erfgenaam - De Saffieren Troon”. Kun je in het kort vertellen waar dit verhaal over gaat?
De Laatste Erfgenaam vertelt het verhaal van het elfenmeisje Eleanora en haar zoektocht naar zichzelf. In De Saffieren Troon wordt ze uit haar beschermende omgeving gerukt en moet ze gedwongen de confrontatie aan met de wereld om haar heen; een wereld
die ze tot dan toe alleen uit boeken en verhalen kent. Haar vlucht naar haar thuisland is
vol gevaar, maar het is ook een ontdekkingsreis waarbij de lezer een stukje van de wereld
van Du'var-dai ontdekt. De Saffieren Troon beperkt zich tot het continent Terumen, dat
bevolkt wordt door mensen, maar in de volgende boeken wordt ook de rest van de wereld
stukje bij beetje verkent.

Je hebt een compleet nieuwe wereld bedacht waar zowel mensen als fantasywezens
op wonen, zoals elfen, dwergen en nog andere mensachtige rassen. Hoe heeft deze
wereld vorm gekregen en kun je iets meer vertellen over de verschillende rassen?
Zo'n wereld ontstaat niet in één nacht. Het begon met Terumen en de verschillende landen waaruit dat continent bestaat, maar pas toen ik over het oorsprongsverhaal van de Ilf
begon na te denken ontwikkelde de rest van Du'var-dai zich.

Zoals verteld wordt in De Saffieren Troon, kwamen de Ilf samen met zes andere volkeren
naar Du'var-dai: de Mosh (mensen), de Runani (dwergen), de Gerrigh (Reuzen), de Aquin
(Zeevolk), de Dragoni (Draken) en de Ordokh (het verdwenen volk). In het begin woonden
alle volkeren samen op de plaats die nu in het verhaal 'Cavaros' wordt genoemd, maar het
werd al snel duidelijk dat die situatie voor onhoudbare conflicten zorgden. De Ilf, die toen
het grootst in getal waren en de leiding hadden, besloten Du'var-dai te verdelen en elk ras
een continent toe te wijzen. Toen de hele wereld verdeeld was, bleef er echter geen plaats
meer over voor de Ilf zelf, waarna de God Mélimor het eiland-continent Eliflain schiep.

Door de verschillende rassen een specifieke plaats toe te kennen, legde ik ook gedeeltelijk
hun karaktertrekken vast. Een goed voorbeeld daarvan zijn de Runani. Zij kregen het
noordelijke Runandei toegewezen, een onherbergzaam en koud land waar alleen de sterksten overleven. Ik haalde mijn inspiratie uit de Scandinavische, Slavische en Mongoolse culturen, waardoor de meeste dwergen in De Laatste Erfgenaam behoorlijk driest zijn, een beetje gek, maar vooral heel ruimhartig. Op die manier klopte het
plaatje voor mij. Ik heb geprobeerd om de clichés over dwergen te vermijden. Of ik daarin geslaagd ben, laat ik natuurlijk aan
de lezer over!

En ja, er zitten ook draken in De Laatste Erfgenaam, maar ze zijn niet zo roofzuchtig als in de Tranen van Tataneh en spelen
evenmin een hoofdrol in het verhaal. Ze zijn een intelligent ras dat zich afzijdig houdt van de rest van de volkeren om redenen
die verder in het verhaal nog duidelijk zullen worden.

Het meest ingewikkelde ras was de Ilf. Mijn probleem was vooral dat er al zoveel geschreven was over elfen, dat het héél
moeilijk werd om nog origineel uit de hoek te komen. Door van mijn hoofdpersonage een elf te maken - dat heeft een hele
poos geduurd, want in het originele idee was Eleanora een mens - gaf ik mezelf de mogelijkheid om mijn Ilf uit te diepen. Ik gaf
hun een godsdienst, een taal, een kalender, mythes, verhalen, taboes, eigenaardigheden, creëerde een land dat bestuurd wordt
via een ingewikkeld politiek systeem, gaf hun een vleugje hoogheidswaanzin en voegde er tenslotte nog magie aan toe. Mijn
doel was om de Ilf apart genoeg te maken, maar hen ook niet teveel te laten verschillen van mensen. In veel opzichten lijken ze
op elkaar, elf en mens. Ze worstelen met dezelfde problemen, wroeten op dezelfde manier in de aarde en kunnen elkaar ook
liefhebben; hoewel in dat laatste een stukje venijn zit, want als puntje bij paaltje komt dan zijn deze twee rassen onverenigbaar. Het feit dat ze zo op elkaar lijken én toch voldoende van elkaar verschillen, veroorzaakt een wisselwerking waarvan ik
hoop dat die het verhaal ten goede zal komen.

Ben je lang bezig geweest met dit verhaal?
Ja. Te lang misschien, maar het heeft een hele poos geduurd voordat alle puzzelstukjes in elkaar begonnen te passen. Het eerste idee kreeg ik iets meer dan twintig jaar geleden en sindsdien heeft dit verhaal me niet meer losgelaten. Het is ook exponentieel gegroeid door de jaren heen. Wat begon als een eenvoudig verhaal over een dochter die haar vader verliest, veranderde
in een epos vol mysterie en avontuur. En ja, het groeit nog steeds, al blijf ik wél binnen de uitlijning van mijn verhaal.
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Hoe ga jij te werk als je schrijft? Komt het uit de losse pols, of ga je methodisch te werk?
Het is eerder een combinatie van beide. Het verhaal staat in grote lijnen vast en de ruwe uitwerking is opgedeeld in hoofdstukken, zodat ik precies weet waar ik in elk hoofdstuk naartoe wil tijdens het schrijven. Bovendien schrijf ik ook per hoofdstuk de details op die ik zeker niet mag vergeten en leg ik links naar vorige en toekomstige boeken. Wanneer ik aan een nieuw
hoofdstuk begin, bekijk ik al die info en probeer ik me mentaal een beeld te vormen van wat ik wil schrijven. Pas als me dat
duidelijk is, begin ik het uit te typen en meestal vloeit het dan vanzelf wel uit mijn vingers. Doet het dat niet, dan stap ik soms
over op papier en pen om andere opties uit te proberen. Het handmatig schrijven helpt me dan beter na te denken.

Dankzij deze manier van werken, hoef ik ook niet chronologisch te schrijven. Soms krijg ik inspiratie voor een stuk dat zich in
boek drie of vier afspeelt en dan kan ik dat probleemloos uittypen. Zodra ik dan tijdens het chronologische schrijven bij dat
uitgewerkte stuk kom, vergt het vaak slechts kleine aanpassingen om het in de rest van het verhaal in te voegen.

Tijdens Fantasiafest geef je een workshop over namen in fantasyverhalen. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
Ik gebruik soms vreemde namen in mijn verhalen en het is dan ook een vaak gestelde vraag. Hoe kom je erop? Welke name
generator gebruik je?

Er circuleren inderdaad heel veel name generators op het internet. Als je twee seconden googelt, heb je zo een lijst fantasynamen te pakken, maar ik heb ze slechts één keer gebruikt. In de Tranen van Tataneh was ik namelijk op zoek naar een naam
voor een soort zen-boeddhistische monnik en ik vond dat die Japans hoorde te klinken. Dankzij zo’n generator kreeg ik inzicht
in de klanken die gebruikelijk zijn bij een oosterse naam en met die kennis creëerde ik Ituko.
Dat het ook anders kan, dat het geen eenvoudig proces is om een goede naam te verzinnen en dat er heel veel factoren zijn
waarop je moet letten, wil ik graag duidelijk maken in een korte workshop.
Terug

Interview met Iris Fontijn, schrijfster van “Het bloedverbond”
Ruim een maand later dan gepland verschijnt op 19 juli 2016 toch eindelijk Het wormgat,
Boek 1 - Het bloedverbond van Iris Fontijn, een verhaal dat vooral lezers die geïnteresseerd
zijn in geschiedenis zullen waarderen. Maar het is natuurlijk niet alleen een historisch verhaal, het gaat vooral om vier jongeren die horen van de mogelijkheid om door een wormgat
naar het verleden te reizen. Wat min of meer begint als een grap, wordt al snel werkelijkheid.
Maar hoe houd je je staande in een wereld zonder mobieltjes, zonder computers en internet?
Waar heel andere wetten gelden en zelfs iets als dagelijks eten niet gegarandeerd is? De vier
jongeren belanden in een werkelijkheid die de hedendaagse mens ontgaat en willen niets liever dan terugkeren naar hun oude leventje.
De serie Het wormgat is vooral bedoeld voor jongeren vanaf veertien jaar, maar is ook zeker
een aanrader voor volwassenen met een voorkeur voor historie en die kunnen genieten van de
subtiele SF-insteek. Als je een voorproefje wilt, dan kun je hier alvast de eerste twintig bladzijden lezen.
De aansprekende cover is ontworpen door Frederick van de Bunt.
Wie ben je? Heb je een partner, kinderen, huisdieren?
Ik ben Iris Fontijn. Mijn man is van Kroatische afkomst, daarom reis ik in juli en augustus
naar daar. We wonen er vlak bij zee, we kunnen vissen vanuit onze vensters. Heerlijk die
zeebries die door het huis waait. Samen hebben we drie kinderen, twee zonen en een dochter. En er is ook nog de kater Vanille die bij ons huisgezin hoort.
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre schrijf je?
Als kind had ik al een grote fantasie en verzon ik allerlei verhaaltjes die ik neerpende. Op
school schreef ik voor de schoolkrant, en op mijn 14de ben ik bekroond geweest in een
poëziewedstrijd voor volwassen.

Heb je al eerder werk uitgebracht en zo ja, is dat nog te koop?
Ik heb eigenlijk best al veel geschreven. Ook kinderboekjes voor de uitgeverij 'de Sikkel"'
voor kinderen van de lagere school. Deze zijn niet meer te koop, omdat de oplagen speciaal
voor scholen was bestemd.
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Hoe ben je bij Celtica Publishing terechtgekomen?
Meestal schreef ik fantasie verhalen, en twee romans. De manuscripten borg ik dan op tot de lade vol was en daarna kieperde
ik alles de vuilnis in. Om deze romans uit te geven, daar heb ik nooit aan gedacht, omdat mijn voldoening lag in het schrijven,
het loslaten van mijn gedachten. Tot ik onder druk van mijn huisgenoten bijna verplicht werd om een werk op te sturen. Mijn
zoon kende Femke, die bij Celtica Publishing al een boek uitgegeven had. Ik heb het manuscript van Het wormgat, boek 1 Het bloedverbond opgestuurd en ik was verrast dat Rianne enthousiast was en het wilde uitgeven.
Wat doe je behalve schrijven?
Met schrijven en schilderen kan ik iedere dag vullen. Toch maak ik nog tijd vrij om te lezen. Ik verslind alles, behalve sport.

Wie is jouw grote voorbeeld? Je mag er meerder noemen.
Ik lees graag romans, wetenschap, detective, griezel, biografieën enz. Ik hou van Jean Paul Sartre, van de absurde verhalen van
Kafka, Mirbeau, Pearl S. Buck en nog veel meer.

Waar mag men je wakker voor maken?
Ze mogen mij altijd wakker maken voor een documentaire over oude beschavingen. Eigenlijk zijn mijn dagen veel te kort. Ik
heb maar één wens: Dat ik de aardse tijd kon wijzigen in een dag van 48 uur. En dan nog zou ik te weinig tijd overhouden! Er
is nog zoveel te ontdekken op deze planeet en rondom ons.
Terug

Enthousiast over “Drägan Duma” en Patty van Delft

In juni 2015 ontving ik een e-mail van Cindy van der Kint die haar enthousiasme
deelde over Zij Die Hoort, dat ze te lezen gehad had van een vriendin. Toen zij hoorde dat het vervolg uitkwam, wendde zij zich tot haar plaatselijke bibliotheek waar
men tot haar grote verbazing nog nooit van de serie gehoord had. Daar maakte ze
meteen werk van.

Ik vond dat deze spontane actie beloond moest worden. Daarom heb ik Cindy een
exemplaar cadeau gedaan van Drägan Duma, boek 3 - Het Zwarte Kristal, kort na
het verschijnen ervan. Zo hoefde zij niet te wachten tot het boek bij haar in de bibliotheek te leen zou zijn. Natuurlijk wilde ik wel weten hoe zij Het Zwarte Kristal vond;
haar reactie lees je hieronder.

Nogmaals heel erg bedankt voor het laatste boek "Het Zwarte Kristal" van Patty van
Delft. Ik heb eerst de eerste twee delen nog even overnieuw gelezen om weer lekker in
het verhaal te zitten. Daarna heb ik het laatste deel niet weg kunnen leggen! Het enige
jammere vind ik dat de serie nu is afgelopen.

Nederland mag zich rijk rekenen met deze jonge
talentvolle Nederlandse fantasyschrijfster. Haar
eerste twee delen zijn inmiddels door de Centrale bibliotheek van mijn woonplaats Den Helder
in het assortiment opgenomen. In het jaar van het boek 2016, kregen ze een ereplekje bij de
aanbevelingen "van lezers voor lezers".
Met smart heb ik gewacht op dit derde en laatste deel van de Drägan Duma serie.
Deel 2 Bondgenoten en Verraders eindigde spannend met Jill en Skylar die op hun draken naar
de Buitenwereld sprongen vlak voordat de poort tussen de werelden instabiel werd. Weten ze
het Zwarte Kristal te vinden met niet meer dan de paar aanwijzingen waarmee ze op weg gingen? Zullen ze Morbiston kunnen verslaan en de levens van het volk op Drägan Duma redden?
En wat is er toch met Rune gebeurd? Met enthousiasme dook ik weer in dit langverwachte
verhaal vol spanning, avontuur, draken en romantiek. Het boek leest lekker weg en trekt de
lezer helemaal in de wereld van Drägan Duma. Het Zwarte Kristal is een geweldige meeslepende ontknoping van een fantasierijke serie.
- CindyTerug
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Schrijfwedstrijd Valentijnfestival 2017
Voor het Valentijnfestival 2017 wordt er een schrijfwedstrijd georganiseerd
onder lezers én schrijvers. De prijs voor het winnende verhaal zal uitgereikt
en bekend worden gemaakt tijdens het Valentijnfestival 2017.
Genre? − Romantische verhalen.

Wie? − Voor lezers en schrijvers; ook leden van het Valentijngenootschap
mogen een verhaal indienen. (Juryleden uitgezonderd.)

Hoe? − Schrijf een origineel romantisch verhaal van 1500-5000 woorden in het Nederlands. Voorzien van onherkenbaar
pseudoniem, werkelijke naam en pseudoniem zijn tot na het jureren alleen bij de secretaris bekend. (Verhalen die eerder zijn
ingediend voor andere schrijfwedstrijden zijn uitgesloten.)
Wanneer? − Je hebt van 1 september tot 1 december 2016 de tijd om je verhaal in te sturen. (Digitaal als tekstbestand Word
of PDF naar SCHRIJF@VALENTIJNGENOOTSCHAP.NL)

Kosten? − De kosten voor deelname bedragen 10 euro per inzending. (Te voldoen bij inzending van je verhaal, zonder inschrijfgeld wordt het verhaal niet in behandeling genomen.)

Wat krijg je daarvoor? − Een juryrapport en gratis toegang tot het Valentijnfestival 2017. Je verhaal zal beoordeeld worden
door een vakkundige jury. Van elke verhaal wordt een juryrapport geschreven dat je ontvangt op het Valentijnfestival.
Wat kun je winnen? − 250 euro

Jury − De jury bestaat uit Gerda van Wageningen als voorzitter van de jury en Suzanne Peters, beiden bestuurslid van het
Valentijngenootschap. Nog 3 of 4 ervaren mensen uit het boekenvak zullen plaatsnemen in de jury.

Uitgevers − Bij het Valentijnfestival zullen uitgevers aanwezig zijn die altijd op zoek zijn naar nieuw talent. Schrijfwedstrijden
zijn een uitstekend middel om de aandacht van uitgevers te vangen.
Valentijnfestival − Het Valentijnfestival biedt niet alleen de mogelijkheid om je favoriete auteurs te ontmoeten, maar ook om
aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking van de Valentijnprijs 2017 en de bekendmaking van de winnaar van de schrijfwedstrijd.

Terug

Al deze titels zijn ook verkrijgbaar als e-book!

5

CELTICA’S MAANDELIJKSE MAGAZINE
Juli 2016
De Zaak - een spannende thriller van Rolf Österberg
Op 9 juli 2016 verschijnt De Zaak, de derde thriller van Rolf Österberg. Bij lezers van De AlQaedaconnectie, deel 1 & 2 zal een lichtje gaan branden bij het zien van deze titel, want
daarin wordt regelmatig gerefereerd aan "de zaak".

Hoofdinspecteur Buurman maakt in De Zaak voor het eerst kennis met Mossadanalist
Kooistra en zijn meerdere Leon Terblanche nadat er in Amsterdam een gruwelijke moord
op een vrouw heeft plaatsgevonden. Voorafgaand daaraan maakt de lezer kennis met Moshe Yaresz en Ilse de Weerdt, respectievelijk een Israëliër en een Nederlandse. Verbindende
factor in het verhaal is een fotorolletje waar naarstig naar gezocht wordt...
Hoewel de thrillers van Rolf Österberg los van elkaar te lezen zijn, komen er telkens spelers
in voor met wie de lezer al eerder kennisgemaakt heeft. Dat schept al bij voorbaat een band
en wekt nieuwsgierigheid. Wat door elk verhaal van Rolf heen speelt, is zijn uitgebreide
kennis van zaken die ervoor zorgt dat zijn thrillers buitengewoon realistisch overkomen.

De Zaak verscheen eerder bij Kirjaboek onder de titel Het Papyruscomplot. De essentie van het verhaal is ongewijzigd gebleven, maar er is volop aan gesleuteld om het nóg beter tot zijn recht te laten komen.
Als je alvast een voorproefje wilt, dan kun je hier de eerste twee hoofdstukken lezen van De Zaak.

Terug

Patty van Delft leest: “Gebonden in het Duister” − Kim ten Tusscher

De voortvluchtige Lilith wordt gevangen genomen en te werk gesteld in het paleis van de
koning van Merzia. Als de hofmagiër Ferhdessar in de gaten krijgt wat ze werkelijk is, beginnen de problemen pas echt. Hij wil haar inzetten als wapen tegen haar voormalige meester die op het punt staat Merzia binnen te vallen. Maar is Ferhdessar wel te vertrouwen?

Het boek begint mysterieus. Je volgt het meisje Lilith die gevangen is genomen, maar je hebt
geen idee wie ze precies is of wat ze heeft gedaan. Hier kom je verder in het verhaal gaandeweg achter.

Llith is iemand met een duister verleden, wat ze niet snel prijsgeeft. Dat maakt haar een
interessant personage, zeker omdat ze duidelijk lijdt onder wat haar is aangedaan. De
schrijfstijl is prettig en trekt je al snel in het boek. Genoeg spanning en mysterie!
Alleen het einde viel mij een beetje tegen. Ik had gehoopt op een wat betere ontwikkeling
van het hoofdpersonage. Ik hoop dat dit in de vervolgdelen wel het geval is want die wil ik
zeker ook gaan lezen!
Terug

Jeffrey Debris praat met BookTuber Marieke Mills
Hi Marieke, leuk dat je mee wilde doen aan het interview! Kun je ons kort iets over jezelf vertellen?
Leuk om ervoor gevraagd te worden! Ik
ben Marieke, 22 jaar en studeer
Schrijven en Vertalen aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Ik maak nu
sinds een jaar filmpjes op BookTube.
Je hebt een hele tijd normaal geblogt,
maar bent nu een booktuber. Wat is
dat precies?
Klopt inderdaad! BookTube is in
essentie gewoon YouTube, maar dan
voor boekenliefhebbers.
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BookTubers plaatsen dus filmpjes op YouTube waarin ze over boeken praten. Echt the place to be voor een boekennerd zoals
ik.

Waarom heb je er voor gekozen om booktuber te worden, in plaats van gewoon te bloggen?
Ik merk dat ik het toch een leukere wereld vind, omdat je veel dichterbij andere BookTubers komt. Het voelt bekender, omdat
je een BookTuber hoort praten en ziet bewegen. Een blog is dan toch een stuk statischer. Je krijgt nooit een volledig beeld van
wie daar echt achter zit, tenzij je ze buiten het blog om ontmoet.

Op je reading list van 2016 is bijvoorbeeld goed te zien dat je vooral Engelstalig leest. Lees je ook wel eens
Nederlandse boeken?
Eigenlijk amper nog. Ik merk dat Engelstalige literatuur mij veel meer trekt. Dat is iets wat zich zo over de jaren heen heeft
ontwikkeld. Ik ben een ontzettende talengek en gebruik lezen onder andere om talen te leren. Dat was ook zo voor Engels. Op
een zeker punt is dat blijven hangen en ben ik overgegaan naar het Engels. Het gekke is dat hetzelfde geldt voor schrijven.
Eerst schreef ik in het Nederlands, nu met name in het Engels.

Heb je wel eens boeken van Celtica gelezen, of staan die nog op een to-read-lijst?
To be read! De waslijst aan boeken die ik wil lezen… Och! Wel heel erg tof te lezen dat er een heuse Engelstalige roman is
gepubliceerd door een zekere… meneer Debris was het? ;) Dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat je steeds meer Engels ziet
verschijnen en dat een Nederlandse uitgever het zelfs aandurft in een vreemde taal te publiceren.

Hoe lang bestaat je blog en YouTube kanaal al en hoe kwam je op het idee om er een te starten?
Mijn blog bestaat inmiddels drie jaar. Ik ben ooit tijdens mijn uitwisseling naar Rostock in Duitsland begonnen met een
reisblog. Zo kon mijn familie dan meekrijgen wat ik allemaal deed. Toen merkte ik dat het wel een hele leuke creatieve
uitlaatklep was en ben ik een eigen blog begonnen. Toen nog in het Nederlands, over van alles en nog wat. Pas een jaar later
ontdekte ik de wereld van het boekenbloggen, waar ik me toen steeds meer in ben gaan verdiepen.
YouTube doe ik pas een jaartje. Ik kwam steeds meer reviews tegen op YouTube en vond het er zo gaaf uitzien dat ik dacht:
dat wil ik ook doen! Ik heb gewoon heel cliché mijn webcam erbij gepakt en ben gaan lullen. Heel simpel. Dat is het mooie van
zowel bloggen als YouTube, je hoeft het niet direct te kunnen, dat leer je vanzelf wel. Je kunt gewoon beginnen en er lol in
hebben.

Wat maakt jouw YouTube kanaal uniek?
Dat ik niet bij één taal blijf en juist ook boeken opzoek die van origine zijn geschreven in een andere taal of juist gaan over
andere culturen en landen. Daardoor bespreek ik denk ik toch wel veel diverse boeken, die toch altijd een inzichtin
buitenlandse cultuur laten zien. Overigens ben ik ook ontzettend gek op fantasy!
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Het is al een tijdje geleden sinds je laatste post op Facebook. Op Twitter zie ik ook veel voorbijkomen. Waar kunnen
mensen je het beste, behalve gewoon via het blog en je kanaal op YouTube, volgen?
Ja, het is even een drukke periode geweest op de VU, dus het heeft even op een laag pitje gestaan. Op Twitter zit ik toch wel het
meest. Mijn eigenwijze unpopular opinion: ik vind Twitter dus echt top. Kort maar krachtig. Hou ik wel van. Ik ben ook op
Instagram te vinden.

Waarom zouden mensen jouw blog moeten volgen?
Ik blog eigenlijk amper nog. Ik heb op een gegeven moment een keuze moeten maken. Zowel bloggen als BookTuben wekelijks
is te veel werk met een fulltime studie ernaast. Het is op dit moment een mooi verzamelpunt waar alles van mij te vinden is,
dus wat ik lees, welke filmpjes ik maak en welke boeken ik heb gereviewd.

Heb je nog speciale plannen dit jaar met je blog en YouTube kanaal?
Ja, zeker! Ik wil een nieuwe manier van wrap-ups (hierinbespreek je wat je in een maand hebt gelezen) gaan introduceren en
nog zoveel toffe boeken bespreken waar ik het nog helemaal niet over heb gehad!
Terug

Love food − Yolinda Vixen

Hoewel de zomer nog niet elke dag even hard zijn best doet, zijn er dagen dat het flink
warm is. En op zulke dagen vind ik een Sassy watermelon dus echt heerlijk! Het is een
heel simpel recept,

Benodigdheden:
− Halve watermeloen
− Sap van 2 limoenen
− Handje gewassen muntbladen
− IJsblokjes
− Blender

Snijd de watermeloen in stukjes, haal de pitjes
eruit en leg de stukjes alvast in de blender.
Voeg het sap van de twee limoenen toe.
Was de muntbladen voor je ze in de blender
stopt. Persoonlijk sla ik meestal een keer op de
blaadjes zodat de smaak wat meer vrijkomt.

Voor de zoetekauwen kan je natuurlijk een snufje of wat druppels stevia toevoegen
naar smaak.

Blend het tot een geheel, voeg vervolgens wat ijs toe (en eventueel een klein scheutje koud water).
Wil je nog meer lekkere en gezonde recepten zien? Ga dan naar mijn foodblog!

Terug
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