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IN DIT MAGAZINE: 
Verschijnt binnenkort: De Afgrond, Boek 3 - De Verbanning 
Vanaf nu verkrijgbaar: Het jaar bezongen 
Grafisch talent Sharona van Herp 
Hoe is het met Femke De Vos? 
Recensie “Getatoeëerde Lelies” 
Jeffrey Debris praat met Bookbabe Cisz Strasters 
Patty van Delft leest: “Hex” van Thomas Olde Heuvelt 
Review “The Shaedon Resurgence, Book I - The Fall of Netherea” 
 
 
Het nieuwe jaar begon met het overslaan van het januarinummer van het magazi-
ne. Vakanties en griep waren hier de boosdoeners en een magazine met bijna geen 
input, is niet veel waard, meende ik. Vandaar dat ik gewacht heb tot februari, en 
niet voor niets! 
De nieuwe uitvoering van Celtica’s magazine verschijnt overigens vanaf maart 2017. 
 
Deze maand zien twee nieuwe uitgaven het levenslicht: De Verbanning, het derde boek in de serie De Afgrond door Rolf 
Österberg en de prachtige verjaardagskalender Het jaar bezongen van Ivette Bens met foto’s waar je naar kunt blijven kijken 
en gedichten om bij weg te dromen. Een mooi geschenk, waarvan een deel van de opbrengst geschonken zal worden aan het 
Belgische Kinderkankerfonds. 
 
Dit jaar staan er nog veel meer uitgaven in de planning. Celtica Publishing verwelkomt als nieuwe schrijver: Peter Adriaens. 
Van Peter verschijnt naar verwachting eind april De Jaguarkrijger. Het is het eerste boek in een bijzondere fantasytrilogie 
waarin de godenwereld een grote rol speelt. Het toneel van boek 1 is Chili, ten tijde van het Pinochetregime. Maar wie zijn de 
Coya’s? En wat is een Jaguarkrijger...? 
 
In juni verschijnt bij CPR de vierde thriller van Rolf Österberg, getiteld Wraak. Verder ligt het geredigeerde tweede boek in de 
serie De erfgenaam van Herlewinne bij de schrijvers, die er nog het een en ander aan moeten doen. En tot slot ben ik in on-
derhandeling met twee nieuwe schrijfsters. Later vertel ik meer hierover! 
 
Rianne Lampers  
 
Verschijnt binnenkort: De Afgrond, Boek 3 - De Verbanning  
Terwijl het voor Leila steeds moeilijker wordt om vanuit het zuiden Elfenkoningin Dania te 
bereiken, trekken de legers van Shirah, de Godin van het Kwaad, op naar Erdal. Shirah krijgt 
steeds meer grip op Dania’s broer Valiant, die ervan overtuigd is dat juist zij de lang verwach-
te Hogepriesteres is. 
 
De Godin van de Zee kan zich niet langer afzijdig houden. Zij stuurt Tun en Esmi naar Leila en 
laat de overgebleven Sandakarkrijgers door de vloot van de Zwarte Piraten opnemen om hen 
in het noorden aan de Witte Piraten over te geven. 
 
Zullen de Sneeuwdraken zich achter Leila scharen, of zullen zij zich afzijdig houden in de on-
vermijdelijke strijd? Zal Valiant tot bezinning komen en begrijpen dat hij de Godin van het 
Kwaad naar Dania begeleidt? Gaat het Orvan lukken om Leila te vinden en haar te bescher-
men in haar strijd tegen het kwaad?  
 
De Verbanning is het vervolg op Leila, Het Begin (boek 1) en De Chaos (boek 2). De serie 
gaat vijf boeken beslaan en aangezien Rolf zich fulltime met schrijven bezighoudt, zal het 
vierde deel nog dit jaar verschijnen; de verwachting is december.  
 
  

Evenementen 
 
25 en 26 maart 2017 
Dutch Comic Con, Utrecht 
met Jeffrey Debris, Patty van Delft e.a.  
 
29 en 30 april 2017 
Elfia, Haarzuilens 
 
27 en 28 mei 2017 
Keltfest, Dordrecht (nog niet definitief) 
 
31 mei 2017 
Patty van Delft bij Finale Proza Pitch 
Barts Boekenclub, Amsterdam 

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. 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/De_Afgrond_De_Verbanning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/De_Afgrond_De_Verbanning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Verjaardagskalender�
https://www.kinderkankerfonds.be/home/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/De_Afgrond_De_Verbanning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/Leila_Het_Begin�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Fantasy/De_Afgrond_De_Chaos�
http://www.easyfairs.com/nl/dutch-comic-con-2017/dutch-comic-con-2017/�
http://elfia.com/events-nl/elfia-haarzuilens-2017-nl-nl/�
http://keltfest.nl/�
https://www.facebook.com/Barts-BoekenClub-676232172446985�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�
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Wil je een voorproefje? Lees dan hier hoofdstuk 1 t/m een deel van hoofdstuk 3.  
 
De Verbanning is vanaf eind februari 2017 verkrijgbaar in Celtica's Webshop en in iedere (internet)boekhandel. 
 
De omslag is ook deze keer ontworpen door Dominik Broniek. 
 

Terug 
Vanaf nu verkrijgbaar: “Het jaar bezongen” 
Ter ere van de Week van de Poëzie is zojuist een bijzondere verjaardagskalender verschenen met gedichten van Ivette Bens, 
getiteld: Het jaar bezongen. 
 
Ivette wil haar liefde voor de natuur graag delen met iedereen. Maar Ivette houdt niet alleen van de natuur, zij is ook begaan 
met de mens en ze trekt zich vooral het lot aan van kinderen die te maken krijgen met kanker. In 2016 verscheen voor het 
eerst een verjaardagskalender met gedichten van haar met foto's van de fotografen met wie zij goede contacten onderhoudt. 
De opbrengst hiervan ging naar het Kinderkankerfonds, een goed doel dat Ivette een zeer warm hart toedraagt. Ook van 
deze nieuwe kalender zal een deel van de opbrengst naar dat goede doel gaan. 
 
Redenen genoeg om deze prachtige kalender aan te schaffen, voor jezelf of als cadeau voor je dierbaren! 

 
Terug 

Grafisch talent Sharona van Herp 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 
Mijn naam is Sharona van Herp en ik ben een grafisch ontwerper, illustrator, 
klein beetje animator en voornamelijk een grote fan van alles wat te maken 
heeft met verhalen over nieuwe werelden. 
Momenteel studeer ik aan de kunstacademie AKV | Sint Joost te Breda. Hier leer 
ik alles over storytelling en communicatie van de beelden die worden gemaakt.  
 
Hoe ben je bij Celtica Publishing terechtgekomen? 
Tijdens mijn studie was ik op zoek naar een Uitgeverij die mij zou willen bege-
leiden voor mijn stageperiode. Celtica Publishing was een geweldige match! 
Mijn fascinaties kwamen overeen met Celtica Publishing en ik heb hierdoor mij 
eigenheid als illustrator echt kunnen ontwikkelen. Ik vond het geweldig om de 
boekomslag voor Xuno te ontwerpen! 
 
Wat voor werk heb je al eerder gedaan? 
Mijn meest recente werken bestaan voornamelijk uit grote muurschilderingen, 
Character designs en het maken van huisstijlen voor nieuwe ondernemingen. 

http://www.celtica-publishing.nl/images/2017-01/9789491300622.pdf�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/De_Afgrond_De_Verbanning�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Poezie/Verjaardagskalender�
https://www.kinderkankerfonds.be/home/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Poezie/Verjaardagskalenderhttp:/www.celtica-publishing.nl/opencart/Verjaardagskalender�
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Heb je een groot voorbeeld, een illustrator of ontwerper? 
Ohhh! Er zijn zoveel geweldige vormgevers dat ik het moeilijk vind om er een paar uit te 
lichten. Maar mijn grootste inspiratiebronnen zijn voornamelijk: Lois van Baarle, Salvador 
Dali, Michelangelo Buonarroti, Noah Bradley, James Zapata, Sambees en John Polidora 
 
Wat doe je behalve illustreren/ontwerpen? 
Ik ben een vrij competitieve online gamer. Al vanaf dat ik een klein meisje ben, ben ik mede 
dankzij mijn vader de Game wereld ingerold. Momenteel speel ik veel Overwatch, daar wor-
den ook regelmatig toernooien voor gehouden en ik hoop daar ooit aan mee te mogen doen.  
 
Heb je een partner, kinderen, huisdieren? 
Mijn gezinnetje is net even iets anders dan normaal, ik heb namelijk een vriend die momen-
teel niet in Nederland woont, genaamd Michael. Hij komt uit Engeland, we zijn zo’n twee jaar 
samen en hopen binnenkort, na mijn studie, samen te kunnen wonen. We hebben samen 
twee hele pluizige kinderen.. Gucci en Izzy. Gucci is mijn vijfjarige kattenkind, haar zusje ben 
ik helaas een jaar geleden verloren door een zeldzame aandoening. En Izzy is een geweldig 
lieve Rottweiler die na 9 jaar nog steeds denkt dat ze een puppy is. Zij verblijft bij Michael in 
Engeland.  
 
Waar mag men je wakker voor maken? 
Oef, gevaarlijk! Ik hou heel erg van mijn slaap..  
Mijn gezinnetje mag me uiteraard voor alles wakker maken, wat ze ook regelmatig doen. De 
kat snurkt soms harder dan Michael en Izzy samen.  
Eten, ook heel belangrijk. Word ik ook goed wakker van.  
En natuurlijk een gezellig dagje uit naar een mooi natuur gebied. Uren wandelen door de 
bossen met een rugzak vol eten, drinken en mijn schetsboek. Dan teken ik graag alles wat ik 
om mij heen zie, met mijn vriend en Izzy aan mijn zijde. Iets wat nu helaas niet vaak voor-
komt, maar waar ik zeker naar uitkijk voor in de toekomst. 

Terug 
 

Hoe is het met Femke De Vos? 
Het is alweer enige tijd stil rond jou. Wat is er zoal met je gebeurd sinds het verschijnen van “Getatoeëerde Lelies”,  
het tweede boek in de trilogie “De Kronieken van Riona”? 

Ja, het is inderdaad al een tijdje geleden. Wel, er is veel gebeurd in mijn leven! Vlak 
voor het verschijnen van het boek had ik mijn master in de criminologische we-
tenschappen en m’n postgraduaat in de bibliotheekwetenschappen gehaald. Dit 
betekende natuurlijk dat het tijd werd om een job te zoeken. Blijkt dat werk vin-
den in het huidige economische klimaat niet zo eenvoudig is. Uiteindelijk heb ik 
eind januari vorig jaar een plekje gevonden in de Standaard Boekhandel. Daar heb 
ik nu een vast contract sinds oktober.  
Omstreeks dezelfde tijd als wanneer ik werk vond, is ook naar boven gekomen dat 
ik aan hypermobiliteit leid, waardoor ik constant met polsontstekingen te kampen 
had. Naast plots fulltime werk en polsproblemen, ben ik ook nog snel gaan sa-
menwonen met m’n vriend. 
En met snel bedoel ik echt snel, in april beslisten we te zoeken naar een apparte-
ment en tegen 20 april moesten we er plots al in!  
Daarnaast woon ik nu anderhalf uur pendelen van mijn werk af, dus gaat er ook 
nog eens drie uur per dag verloren aan het op en naar gaan naar Kortrijk. 
Heel veel schrijven zat er dus absoluut niet in het voorbije jaar, ook al is er op 
privévlak dus wel veel gebeurd. 
 

Je hebt je studie afgerond en je werkt nu in Standaard Boekhandel K in Kortrijk. Bevalt dat werk je? 
Ja, mijn studies zijn afgewerkt, maar ik houd altijd nog open of ik nog iets bij wil studeren. Voorlopig heb ik namelijk niet veel 
aan mijn diploma’s gehad. *lacht* Hoewel, mijn studie in bibliotheekwetenschappen er zeker voor gezorgd heeft dat ik een 
voetje voor had om binnen te raken bij de Standaard Boekhandel. 
En ja, ik houd enorm van mijn werk! De hele dag bezig zijn met boeken is toch fantastisch! Volgen welke boeken hot zijn, men-
sen over alle genres en stijlen tips kunnen geven, zelfs een stukje boekhouding en verantwoordelijkheid voor het dagdagelijk-
se lopen van de winkel… 
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Ook heb ik fantastisch collega’s met een enorme liefde voor boeken en de job. 
Daar ben ik zoals ze langs hier zeggen echt ‘met mijn gat in de boter gevallen’. Er zijn niet veel jobs waarbij het werk dat je 
thuis nog moet verrichten bestaat uit het lezen van boeken en volgen van boekenblogs. 
 
“De Kronieken van Riona” is, zoals gezegd, een trilogie. Hoe ver ben je met het derde boek? 

Een trilogie of een vierluik? Het hangt nog steeds een beetje in de lucht. Als het zo 
door gaat worden het er waarschijnlijk toch vier, of een hele dikke derde. Of ga ik 
de ‘Game of Thrones’-toer op en splits ik boeken in twee. 
Nee, momenteel gaat het terug goed. Door alles wat in mijn leven gaande was, aan-
passen aan een nieuwe job, aan het samenwonen, het niet langer mogen schrijven 
dan 30 minuten achter elkaar door mijn polsen en zo voort, heeft het een tijd ge-
duurd voor ik terug echt aan het schrijven was. 
Dit jaar heb ik echter twee goede voornemens gemaakt, waarvan het eerste is 
MEER SCHRIJVEN! 
Om dit waar te maken heb ik twee weken geleden een notebook gekocht zodat ik 
vanaf nu ook kan schrijven op de trein. En dat doe ik dan ook nu! 
Zo gaat het toch een stuk sneller en daar ben ik wel blij om. 
Momenteel heb ik 90 bladzijden A4 voor het boek De Drie Furiën en nu begint het 
verhaal echt op gang te komen. Relaties worden ingewikkelder, de slechteriken 
komen uit hun schuilplaats, legers worden gevormd en natuurlijk sterke vrouwen 
en magie alom! 
Gewoon antwoord geven op deze vraag zorgt ervoor dat ik terug wil beginnen met 
schrijven. Ik ben net namelijk enkele dagen ziek geweest en mis het opnieuw. Het 
kriebelt, het moet eruit en er zitten al zo veel nieuwe verhalen in de pijpleiding dat 
ik bijna ontplof. 
 
Op zondag 22 januari heb je een lezing gehouden in de bibliotheek van Ware-
gem. Kun je daar iets over vertellen? 
Het was fantastisch! In Waregem, waar ik geboren ben en tot vorig jaar woonde 
hebben ze een prachtige, nieuwe bibliotheek gebouwd. Een echt pareltje dat vol-
doet aan alles om een echt levend literair centrum te worden, met uitstekende faci-
liteiten voor studenten, rolstoel patiënten en nog zo veel meer. 
Door de lokale afdeling van het Davidsfonds werd ik uitgenodigd als gastspreker 
voor het evenement Toast Literair waarbij de bibliotheek eens achter de schermen 
te bezichtigen viel en elk jaar auteur mag komen spreken. 
Dit jaar beviel die eer mij en kon ik vrijuit spreken over De Kronieken van Riona, 
maar ook al een tipje van de sluier lichten van enkele nieuwe projecten! 
Het was heel interessant om voor een volwassen publiek, dat hun literatuur echt 
kent, te spreken. Dit zijn niet de tieners die opgegroeid zijn met Harry Potter en 
The Hunger Games, maar mensen die hun Edgar Allan Poe en Brontë en Hugo 
Claus kennen. En daar moest ik een lezing voor geven! 
Ik hoop dat ik er in geslaagd ben om het negatieve imago waar fantasy soms mee 
kampt een stuk weg te nemen door vooral in te gaan op de politieke en feministi-
sche ondertoon in mijn boeken. Fantasy mag zich dan op een veelal onbestaande 
plaats afspelen en magie bevatten, maar voor hen was het soms een verrassing dat 
er ook dagdagelijkse, wereldse problemen en realiteiten in voorkomen. 
Dus ja, ik was zeer blij gevraagd te zijn en vond het een echte uitdaging om te mo-
gen doen. 

 
Heb je al inspiratie voor een nieuw verhaal voor als de trilogie is afgerond? 
Inspiratie? Ja hoor! Ik kamp momenteel zelfs met het probleem dat ik misschien te veel verhalen tegelijkertijd aan het jongle-
ren ben. Laten we zeggen dat er nog een dystopisch youngadultverhaal aankomt en een thriller. En dat zijn enkel degene waar 
ik momenteel aan werk. 
Maar eerst De Drie Furiën, daar wachten mijn lezers nu al lang genoeg op! 

Terug 
  

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Young_adults/Verraad�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Young_adults/Getatoeeerde_Lelies�
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Recensie “Getatoeëerde Lelies” 
Beter dan de eerste! Toen ik begon in Getatoe-
eerde Lelies was ik heel even teleurgesteld om-
dat het verhaal van Niamh niet verder wordt 
uitgewerkt. Maar al snel werd ik meegesleept in 
het verhaal en kon het boek nauwelijks wegleg-
gen. De hoofdpersoon Elise is goed uitgewerkt en 
geloofwaardig; ze is een sterke persoonlijkheid 
die op een heel eigen manier omgaat met de ob-
stakels in haar leven. Haar ontwikkeling dankzij 
het vossenmasker is meeslepend en maakt haar 
steeds sympathieker; het enige waar ik enige 
moeite mee had was het feit dat ze haar man toch 
weer aanneemt nadat hij haar had mishandeld, maar het voegt uiteindelijk wel toe aan het geheel. Het concept van de Yfud is 
intrigerend en wordt goed uitgewerkt; de geschiedenis ervan wordt stukje bij beetje duidelijk en blijkt uiteindelijk heel anders 
(vrouwvriendelijk) dan het eerst leek. Het thema van de sterke vrouw en vrouwenbevrijding wordt uitgewerkt zonder man-
nen als slecht te portretteren. De figuren van de Ouden geeft het verhaal een extra dimensie; de wereld van Riona kent een 
eigen mythologie die toch vertrouwd is. Het conflict tussen oude en nieuwe goden lijkt een rode lijn in de boeken te worden, 
eentje waarvan ik hoop dat die verder uitgediept wordt. Het enige waar ik me hier een daar over heb verbaasd, is dat terwijl 
het verhaal van Elise zich eeuwen eerder dan dat van Niamh afspeelt, haar maatschappij technologisch en cultureel veel ver-
der lijkt te zijn. Er is zelfs sprake van piano's en opera! Het zou interessant zijn om te zien hoe dat is gekomen en ik hoop dat 
Femke de Vos dit in een volgend boek uitwerkt. Dat ik dit boek beter vond komt omdat ik het verhaal beter uitgewerkt vond 
dan in het eerste, waar hier en daar onduidelijkheden zaten (zoals waarom Niamh in een godin zou veranderen en hoe het 
precies is gebeurd). Toch wilde ik toen al meer over haar weten. Nu wil ik ook meer over het verleden van haar land. 
Anna López Dekker 

Terug 
 
Jeffrey Debris praat met The Bookbabe Cisz Strasters 
Hi Cisz, leuk dat je mee wilde doen aan het interview! Kun je ons kort iets over jezelf 
vertellen?  

In het kort... haha ik ben niet zo goed in "kort", maar ik 
zal mijn best doen. Wie ben ik... Met name iemand die 
heel veel houdt van boeken en alles wat daar bij hoort. 
Ik beheer samen met Eva de groep BoekenVerslinder 
op Facebook, met op dit moment 7.973 leden. Ik heb 
mijn eigen radio programma elke 4e dinsdag van de 
maand op RTW FM: Books on Air. En sinds kort (6 
november) ben ik begonnen met m'n eigen Facebook 
boekenblog The Bookbabe, en heb inmiddels al 369 
volgers. In huis heb ik inmiddels over de 1500 boeken. 
Ik deel graag de liefde voor boeken, op welke manier 
dan ook. Door leuke foto's te maken, recensies te 
schrijven, mensen blij te maken met boeken... what 
ever is in my power! 

 
Dat is een imposant CV! Mijn eerste kennismaking met je was toen Patty bij je te gast was bij Books on Air. Hoe ben je 
ooit op het idee gekomen een radioprogramma te maken? Wat vind je er zo leuk aan om voor de camera te staan? 
Ik werd zowaar gevraagd! Zomer 2015 had ik bij RTW een interview over de minibieb die ik toen net had opgehangen in mijn 
voortuin. De eerste geregistreerde minibieb in Waddinxveen! Ik heb toen zelfs in de krant gestaan. Een paar maanden later 
werd ik door de programmaleiding benaderd of ik het misschien leuk vond om mijn eigen radioprogramma te vullen met boe-
ken. Ik heb overigens niet gelijk ja gezegd, maar moest er echt even over nadenken. Het hele idee vond ik doodeng! Ik heb toen 
advies gevraagd aan mijn vrienden via Facebook, en de reacties daar waren zo overweldigend. Ook bevriende auteurs gaven 
aan dat dat echt iets voor mij was, en dat ze met liefde wilde mee werken. Toen kon ik niet anders dan ja zeggen. Januari be-
staat Books on Air alweer 1 jaar, en heel 2017 zit zelfs al volgeboekt! 
 
Zo te horen heb je er geen spijt van gekregen, want je programma is erg leuk! Je maakt ook altijd opnames en zet deze 
op YouTube, zodat iedereen alles terug kan zien en horen. Wat zijn je plannen voor het komende jaar? Je hebt nu 
immers ook nog een eigen blog er bij. 

http://jeffreydebris.com/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Young_adults/Getatoeeerde_Lelies�
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Ik weet dat men tegenwoordig niet echt de tijd heeft om stipt om 18:00 naar de radio te gaan zitten luisteren, dus het leek me 
leuk om het om YouTube te zetten zodat iedereen het op zijn of haar gemak kan terug zien. En omdat ik maar 1 uitzending per 
maand heb verdeel ik het plaatsen van de filmpjes een beetje, zodat er elke week iets leuks te zien is. 
Echte plannen voor 2017 heb ik niet, gewoon lekker doorgaan zoals nu. Ik lees de boeken die ik wil lezen, en de boeken van de 
auteurs die in Books on Air te gast zijn (je moet immers wel weten waar je over praat). En er zijn een aantal kanalen via wie ik 
soms recensieboeken krijg, maar wil dat ook niet te veel doen, omdat mijn eigen boeken daardoor blijven liggen. Lezen moet 
nooit een verplichting worden, het is echt iets wat ik met liefde doe. Mijn blog is puur mijn uitlaatklep, wat ik voorheen op 
mijn eigen tijdlijn postte, post ik nu daar, maar dan openbaar. 
 
Je hebt dit jaar behoorlijk wat boeken gelezen; 75 stuks maar liefst. Welke genre lees je het liefst en maakt het je nog 
iets uit in welke taal? Lees je bijvoorbeeld boeken het liefst in het Engels, of liever de vertalingen naar Nederlands? 
Wat dat betreft ben ik een echte letterslet en kan je beter vragen wat ik niet lees. Ik hou bijvoorbeeld echt niet van historische 
dingen (vond geschiedenis al vreselijk), en waargebeurde drama's. Verder lees ik echt van alles: chicklits, romans, fantasy, YA, 
thrillers... En alles het liefst in het Nederlands, hoewel series die niet verder vertaald worden zeker wel in het Engels verder 
worden gelezen! Ik lees o.a. graag voor het slapen, en Nederlands kan ik met 1 oog dicht nog lezen. Engels moet ik wat meer 
bij nadenken.  
 
Een tijdje geleden had je Patty te gast in je programma. Als vriend en collega van Celtica heb ik toen aandachtig ge-
luisterd in mijn kamerjas. Het was een erg leuke show geworden. Je hebt volgens mij deel 1 en 2 van Patty's serie nu 
gelezen. Heb je ook al andere boeken van Celtica Publishing gelezen, of staan er nog wat op je to-read-list? 
Hahaha, ja de kamerjas foto heb ik op Facebook gezien! En ja dat klopt, deel 3 ligt sinds die tijd al naast mij bed te wachten, 
maar er komen elke x recensie boeken tussen die eerst gelezen moeten worden. Ik wil echt dol graag beginnen met het laatste 
deel! Ondertussen kijk ik fronsend naar mijn boekenkast en ontdek ik dat er geen andere boeken van Celtica in staan... Sowie-
so ben ik erg nieuwsgierig naar jouw boeken, maar moet ik stiekem toegeven dat ik een beetje opzie tegen het Engels. En Het 
Wormgat van Iris Fontijn spreekt mij erg aan, die wil ik zeker nog eens lezen. Ik heb alleen wel de tik dat ik vaak pas aan se-
ries begin, als alle delen uit zijn. Ik heb namelijk een hekel aan cliffhangers... 

 
Je hebt ondertussen bijna 800 likes voor The Bookbabe Facebook pagina een behoorlijke prestatie voor een pagina 
die pas een paar maanden bestaat. Hoe heb je dit aangepakt?  
Ja bizar, hè??!! Ik had al een tijdje het idee om met de kerst een leuke winactie online te gooien als The Bookbabe, maar het 
ontbrak me aan tijd om de fotografie te doen. Afgelopen weekend had ik dan eindelijk tijd en heb ik de complete hardcoverset 
van de "Vrees me"-serie van Taheri Mafi gefotografeerd met leuke kerstprops. Nadat ik hem online had gezet ontplofte mijn 
telefoon zowat aan Facebookmeldingen!? In nog geen 2 uur tijd ging in van 372 likes naar 500 en nu (2 dagen later) 800... ik 
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ben nog steeds in shock. Ik dacht dat iedereen die serie allang in de kast had staan. 504 mensen hebben het bericht gedeeld en 
het is inmiddels door 37.509 mensen gezien... Dat had ik in mijn stoutste dromen niet durven dromen! 
 
Je radioprogramma gaat natuurlijk gewoon door, want je was al druk aan het plannen. Maar je bent nogal een bezige 
bij; waar gaat je focus het komende jaar op liggen? 
Ja, dat klopt, de gehele planning voor 2017 staat inmiddels klaar! En wat betreft focus... ik werk niet met doelen o.i.d. Ik doe 
gewoon lekker mijn ding, en zie wel wat er op mijn pad komt. Ik laat me graag verrassen door het leven. Het is al heel wat dat 
ik zover vooruit heb gepland voor Books on Air... 
 
Hoe kunnen mensen op de hoogte blijven van al je boek avonturen? Via Facebook, of ook via andere kanalen? 
The Bookbabe op Facebook is een compleet overzicht van alles wat er voor mij in boekenland gebeurt. Met soms links naar 
Books on Air, maar dat probeer ik niet te veel te doen. 
 
Waarom zouden mensen jouw blog moeten volgen? 
Mensen moeten niks. Ik ben The Bookbabe in eerste instantie alleen gestart om niet meer mijn persoonlijke pagina vol te 
spammen met boekendingen. Gewoon een plek vol van mezelf waar ik mijn boekenliefde kon delen en verzamelen. In Boe-
kenVerslinders kan ik mijn liefde voor boeken ook heel goed kwijt, maar na een paar dagen kan je je eigen post niet meer te-
rug vinden. En mensen vroegen steeds vaker waarom ik mijn eigen pagina nog niet had, omdat ze dingen terug wilden lezen. 
Dat kan nu dus, zonder dat ik met iedereen vrienden moet worden. Dat het zo groot zou worden, en vooral ook zo snel, had ik 
echt nooit durven dromen! The Bookbabe is echt gewoon wie ik ben en waar ik van hou: boeken. En liefde voor boeken moet 
je delen, op welke manier dan ook. 
 
Het nieuwe jaar is net begonnen. Wat zou je de lezers nog mee willen geven? 
Blijf vooral dicht bij jezelf. Lees niks wat je niet wilt, en schaam je NOOIT voor wat je graag leest. Of je nou houdt van zware 
literatuur, of op je 60ste nog graag young adult lees, of je hele kast vol hebt staat met boeketreeksboekjes... Geniet ervan ♡ 
Lezen is iets wat je voor jezelf doet! 

Terug 
 
Patty van Delft leest: Hex - Thomas Olde Heuvelt 

Vroeger was ik al gek op horrorverhalen. Vooral 
Stephen King vond ik geweldig!  
Ik wilde dus al een tijdje HEX van Thomas Olde Heu-
velt lezen en toen "the King" himself tweette dat hij 
weg was van dit boek, besloot ik om het zelf maar 
eens te beoordelen.  
Eens zien of het al die heisa waard is, dacht ik scep-
tisch.  
 
HEX speelt zich af in het plaatsje Beek. Op het eerste 
gezicht lijkt er niks mis te zijn met het dorp, maar 
het herbergt een duister geheim.  
Een eeuwenoude heks zwerft door de straten en 
verschijnt te pas en te onpas bij mensen thuis. De inwoners zijn aan haar gewend en nege-
ren haar zoveel mogelijk.  
Wel weet iedereen in Beek dat haar dichtgenaaide ogen nooit geopend mogen worden. 
Maar dat is niet het enige vreemde aan Beek.  
Wie er komt wonen, blijft. Aan dit dorp valt niet te ontsnappen... 
 

Toen ik eenmaal in dit bizarre verhaal zat, kon ik niet meer stoppen met lezen. Wauw, wat een heerlijk, luguber boek!  
Ik kreeg hetzelfde gevoel als ik vroeger had als ik een King-boek las, alsof je op het puntje van je stoel zit en de bladzijden zo 
snel mogelijk om wil slaan om te lezen hoe het verder gaat.  
Het verhaal zelf is uniek en goed uitgedacht. De karakters komen heel natuurlijk en eigentijds over. 
Thomas heeft een prettige, intelligente en toch wat rauwe schrijfstijl waar je van moet houden. En ik hou ervan! 
Ik heb beide versies van het verhaal gelezen en zou de nieuwe versie willen aanraden omdat het einde nog beter is.  
 
Bij het dichtslaan van HEX had ik maar één gedachte: Dit is een boek dat Stephen King vergeten is te schrijven.  
Gelukkig hebben wij Thomas! 

 Terug 
 

http://pattyvandelft.com/�
https://www.bol.com/nl/p/hex/9200000059982992/�
https://www.facebook.com/thebookbabecisz/?fref=ts�
https://www.youtube.com/channel/UCoqRVUvI4QWhs5nkkeTvmcw�
https://www.bol.com/nl/p/hex/9200000059982992/�
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Review “The Shaedon Resurgence - The fall of Netherea” 
The first in a fantasy/sci-fi trilogy that lets you switch between main characters to reveal 
the unwelcome truth.  
 
Most of the times I can’t even remember two characters, so this was going to be a chal-
lenge for me. Honestly I prefer not reading at all. But what else are you going to do for 20 
hours imprisoned in a plane… 
 
The story starts with the main character Grummus and his mentor. You learn about the 
first species in this universe and why his task is so important. It’s fun to read about this 
strange life form and why he wants to succeed. At the moment that you really get familiar 
with this guy, the story switches to another main character.  
I must say that this didn’t bother me. I’ve really get to know these two, so I was sure not to 
forget them. 
 
The second main character is Baynam. A human in service of a large company that sends 
him all around the worlds. Baynam was later on going to be my favorite character. I really 
had fun in reading about his adventure and knew there was more than meets the eye. If I 

could be in that universe I would definitely join him … and get thrown out of his ship. For me the book could fill up the rest of 
the pages about his story. 
 
But then there was that moment when you get to be introduced to the third (and last) main character: Lerion. A handler who 
knows how to get the best deals for himself… Or is he now? Don’t tell, but I really wanted to skip this chapter; Baynam’s story 
just grabbed me. But it didn’t take long for the story to reveal that the paths of these two guys, Lerion’s and Baynam’s, were 
going to cross.  
 
After reading the first three chapters and thus acquainted with all the main characters, I got a hold of the main storyline and it 
intrigued me. The book holds on to its principle of the first three chapters; Grummus, Baynam, Lerion. This really helped me to 
keep up. I could anticipate in what to expect and didn’t get lost in the three different storylines. I got to enjoy all of the charac-
ters and didn’t want to skip parts anymore. Besides the three main characters you’ve get to know way more species, even 
those you preferred not to. They’re awesome, don’t get me wrong, but I really wanted them not to exist. You visit multiple 
planets and travel with the speed of light in more than one spaceship, how cool is that! There’s seriously so much to tell that I 
could not summarize the entire book in this review.  
 
Are there no complaints? Well off course, there always are. There’s a lot of confirmation about closing doors and the hell I care 
in which hand you hold stuff. I think that less detail is more in this case. But I’ve heard that these issues are resolved in the 
upcoming story! This book also contains two flashbacks. But these are not obvious at first. I thought it was a mistake by the 
writer, but after reading it back and forth I got it. Since they didn’t add to the story, I would have written it differently.  
 
Conclusion: read the book and enjoy the first of this trilogy! Even I did! 
 
Beoordeling van Danny van 3-2-2017, overgenomen van Goodreads (op de gedeeltes tussen * na). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Terug 

Lees ook The Zar’aranos Deception, het tweede 
boek in deze spannende trilogie, dat meedingt naar de 
Wilbur Smith Adventure Writing Prize!   

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/SF_en_Fantasy-sf/The_Fall_of_Netherea�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/SF_en_Fantasy-sf/The_Zar_aranos_Deception�
https://www.goodreads.com/book/show/27060869-the-shaedon-resurgence-book-i?from_search=true#other_reviews�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/SF_en_Fantasy-sf/The_Zar_aranos_Deception�
http://www.wilbur-niso-smithfoundation.org/awards/adventure-writing-prize�
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