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PERSBERICHT
Verschenen: “De Smaragden Troon” door Evi F. Verhasselt
Eind oktober verscheen De Smaragden Troon, het tweede boek van het fantasy-epos De
Laatste Erfgenaam van Evi F. Verhasselt. Evi neemt de lezer op onnavolgbare wijze mee op
reis met Eleanora naar Eliflain, het thuisland van de Ilf, waar Eleanora meegesleurd wordt in
een kluwen van intriges. Het verhaal wordt opgepakt waar het eerste boek eindigde: op het
schip De Schuimkliever.
Evi over De Smaragden Troon: “De revisie van het boek duurde eindeloos. Deels door
tijdgebrek, deels omdat het zo'n omvangrijk manuscript was. Tegen het einde was ik echt
helemaal klaar om het boek los te laten. Toen ik het eindelijk in handen had, was ik
overgelukkig. Ik wilde niets liever dan mijn nieuwe verhaal met iedereen delen.”
Op 26 oktober was dat zover: Evi las tijdens de Openboekdagen voor in Standaard
Boekhandel Ekeren, waar haar fans als eerste een gesigneerd exemplaar in ontvangst konden
nemen.
Over Evi F. Verhasselt
Nadat Evi. F. Verhasselt (1977) op haar twaalfde de jeugdbibliotheek uitgelezen had, besloot
ze dat het tijd werd om zelf iets op papier te zetten. Het duurde echter nog tot december
2004 voordat ze, onder het pseudoniem Fiona, haar eerste kortverhaal “Ochtend in de Stad”
de wereld instuurde. Dankzij de vele positieve commentaren, kreeg Evi de smaak goed te
pakken en volgden er meer verhalen in uiteenlopende genres, zoals: “Ze zeggen dat ik gek
ben”, “De Hand van Sachmet” en “Bloedmoeder”. In 2006 werd “Mij rest slechts de stilte”
opgenomen in de bundel Een gebloemde lezing en werd haar novelle De Gevangene van
het Licht gepubliceerd.
Celtica Publishing bracht Evi's eerste fantasyboek, De Tranen van Tataneh, uit in 2013. In
2016 volgde De Saffieren Troon, het eerste deel van het fantasy-epos De Laatste Erfgenaam.
Dit verhaal speelde al vele jaren in Evi’s hoofd en zij stortte zich met verve op het schrijven
daarvan. Recent zag het tweede boek het levenslicht, De Smaragden Troon, en zij schrijft
ondertussen verder aan het vervolg hierop.
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Dankzij haar grote voorliefde voor auteurs als Roger Zelazny, David
Eddings, Terry Pratchett, Julian May, Douglas Adams, Tad Williams en
vele, vele anderen schrijft Evi steevast verhalen met een fantastisch kantje. Evi woont in
Antwerpen, werkt fulltime en schrijft in haar vrije uren.
Achterflaptekst: De Laatste Erfgenaam, Boek 2 - De Smaragden Troon
De kist sloot me in.
Het was aardedonker.
En ik was nog nooit zo misselijk geweest.
Na een woelige tocht over het Nauw, zet Eleanora voet aan wal in Thrill, de hoofdstad van
Eliflain. In haar eentje probeert ze zich te redden, maar al snel wordt duidelijk dat ze een
pion is in een spel waarvan ze de regels niet kent.
Terwijl een nachtmerrie haar tot aan de rand van de vergetelheid brengt en haar onvermoede
krachten angstwekkende proporties aannemen, moet Eleanora tot het uiterste gaan om haar
ware naam te redden.
In De Smaragden Troon, het tweede boek in de serie De Laatste Erfgenaam van Evi F. Verhasselt
maakt de lezer kennis met het thuisland van de Ilf, waar Eleanora meegesleurd wordt in een
kluwen van intriges. Wat is het geheim van de Ouden? Welke rol speelt Eleanora in dit
mysterie? En wie zal er zetelen op de Smaragden Troon?
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Niet voor publicatie:
Over Celtica Publishing
Celtica Publishing is gevestigd in Capelle aan den IJssel, Nederland. De uitgeverij richt zich
op het uitgeven van fantasy, horror en science fiction van veelbelovend talent uit Nederland
en Vlaanderen. De uitgeverij presenteert haar boeken met illustraties en fotomateriaal van
kunstenaars en fotografen uit Nederland, België en Frankrijk.
Celtica Publishing stuurt u graag een gratis recensie-exemplaar van dit boek. Bent u hierin
geïnteresseerd, neem dan contact op met uitgever Rianne Lampers. Dit kan telefonisch, tel. +31(0)6
10719310, of via e-mail: celtica@celtica-publishing.nl.

Met vriendelijke groet,
Rianne Lampers
Celtica Publishing en CPR
KvK nr. 52511332
www.celtica-publishing.nl
www.cpromance.nl
Tel. +31(0)6 10719310
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