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PERSBERICHT

Carine J.A. Maes schrijft tegendraadse fantasy
Vanaf 25 november 2019 is Het Gouden Boek, het tweede boek in de serie Verhalen van de
Lacune, algemeen verkrijgbaar. Met dit vervolg op Raaf bewijst Carine J.A. Maes uit Gierle
(België) dat zij het niet schuwt om diep te graven in de psyche van antagonist en protagonist.
Recensent Fany van Hemelen van In de Boekenkast over Het Gouden Boek:
Het Gouden Boek is een waanzinnig en grimmig avontuur vol heerlijk slechte of naïef
goede personages. Raaf was nog een beetje braaf en vooral sprookjesachtig mooi met
een duister tintje, maar dit vervolg is gedurfder en meedogenlozer. Om de spanning op
te drijven en het mysterie te ontrafelen, heeft de auteur onverwachte plot-twists bedacht
waarbij de Lacune, de plaats van vergetelheid, altijd en overal, haar stempel drukt. Zij is
het einde en het begin van alles. Uiteindelijk komt de dag van de waarheid en dan
wordt pas duidelijk hoe de verschillende verhaallijnen wonderlijk in elkaar passen.
Recensent Ir. Kirsten Bosscher, Nederlandse Bibliotheekdienst NBD Biblion over Raaf:
Een origineel volwassen sprookje vol met mensen die in raven kunnen veranderen, in
raadsels sprekende katten, echte kakelende heksen en bliksemvangers op een zwevend
schip. De personages spreken tot de verbeelding en de wereld wordt prachtig
omschreven. Het verhaal loopt lekker vlot, volgt verschillende personages in korte
hoofdstukken en zit vol met gedetailleerde omschrijvingen en beeldspraak. De
verschillende verhaallijnen komen al snel samen. Toch heeft de plot nog enkele
verrassingen in petto. Het gevaar is nog niet geweken. Eerste deel van de serie ‘Verhalen
van de Lacune’. Ook leuk voor jongeren. Vanaf ca. 15 jaar.
Tijdens de Wintereditie van Castlefest in Lisse, Nederland, op zaterdag 23 november, zal
Carine haar nieuwste boek voor het eerst aan het publiek tonen. En op zaterdag 30 november
zal Carine, samen met collega-auteur Evi F. Verhasselt, te vinden zijn in Boekhandel
Verkaaik te Gouda voor een Meet & Greet van 14.00 tot 16.00 uur.
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Over Carine J.A. Maes
Carine Maes (1963) woont en werkt in de Antwerpse Kempen
(België) en is de auteur van de reeks ‘Verhalen van de Lacune’. Het
eerste deel van deze serie verscheen in juli 2018 bij Celtica Publishing.
‘Raaf’ is een mengvorm van fabel, absurd sprookje en tegendraadse fantasy. Deel twee, ‘Het
Gouden Boek’, verschijnt in november 2019.
Kenmerkend voor haar boeken zijn de beeldrijke taal, ongewone personages en onverwachte
plotwendingen.
Achterflaptekst “Het Gouden Boek”
Heksen met verborgen agenda’s, een sprekende kat met de wijsheid in pacht en wolven als
redders van een prinses in nood...
Een onverwachte bezoeker doet het Westrijk aan, en dat zal niets of niemand onberoerd
laten.
Om het Gouden Boek in handen te krijgen wordt liefde gebruikt als pasmunt voor macht en
wordt onschuld vermoord. Carine J.A. Maes legt de puzzelstukken een voor een neer. Pas op
het einde is duidelijk hoe ze helemaal in elkaar passen.
Het tweede Verhaal van de Lacune is een mysterieuze, spannende fantasy, geschreven voor
volwassenen maar zeker ook geschikt voor young adults.
‘Het Gouden Boek’ verenigt het sprookjesachtige en gruwelijke met elkaar, maar de mix van
romantiek, vriendschap en magie blijft de rode draad in deze heerlijke fantasy-serie.
Fany van Hemelen, In de Boekenkast
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Niet voor publicatie:
Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen, of hebt u andere vragen?
Neem contact op met uitgever Rianne Lampers. Dit kan telefonisch, +31(0)6 10719310, of via
e-mail: celtica@celtica-publishing.nl.
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.
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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