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PERSBERICHT

Verschenen: het spannende slot van fantasytweeluik “Ashan”
In juli 2021 is De strijd verschenen, het slot van het fantasytweeluik Ashan, geschreven door
de inmiddels in Ierland wonende Dirk Warnaar. In dit tweeluik bestaat de fantasy niet uit
vreemde wezens of magie. Het verhaal draait om gewone mensen in een imaginaire wereld.
De Stad is door zijn bijzondere ligging tussen hoge bergen al zes eeuwen afgesloten van de
rest van de wereld. Hoe redden de mensen zich daar en hoe heeft hun maatschappij zich
ontwikkeld?
De Stad is een staat op zich, met een verdeling in klassen die het best zichtbaar is in de verschillende stadsringen. De rijkste en machtigste mensen wonen in het centrum, de eerste
ring, en de armsten in de vijfde. Ashan heet eigenlijk Belim Parsis en hij behoort tot de hoogste klasse, maar daar voelt hij zich niet thuis. In deel één, Overleven, maakte de lezer kennis
met hem, zijn zus Salvia en jongere broer Varas. Als Belim zijn rijke leven vaarwel zegt, moet
hij zichzelf zien te redden.
In De strijd ontdekt de lezer hoe het Ashan vergaan is en hoe hij er alles aan doet om zijn
nieuw verworven vriendschappen én zijn geliefde te kunnen behouden. Het is een taak die –
zoals de titel al verklapt – de nodige strijd oplevert.
Over de schrijver
Dirk is in 1964 geboren in Maassluis. Sinds hij op zijn 13e voor het eerst Tolkien en Isaac
Asimov las, heeft hij al vele meters fantasy en sciencefiction gelezen en verzameld. Al vroeg
begon hij ook zelf met het schrijven van verhaallijnen. Na vele jaren te hebben gewerkt als
als consultant en projectmanager in de ICT, hebben hij en zijn vrouw het roer radicaal omgegooid. Eind 2019 kochten zij een Bed & Breakfast in Ierland en dat bracht het nodige werk
met zich mee in 2020. Net als voor vele anderen gooide corona danig roet in het eten. Dit
alles zorgde uiteraard voor de nodige vertraging, maar uiteindelijk heeft hij toch ook de tijd
gevonden om zijn tweeluik af te ronden.
Achterflaptekst
Ashan slaagt erin om samen met de zijnen een goed leven op te bouwen in de derde ring van
de Stad. Toch hangt er een donkere wolk boven hem.
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Zijn verleden als de rijke erfgenaam Belim Parsis
achtervolgt hem en hij beseft dat het een kwestie
van tijd is voor de strijd zal losbarsten.
Ondertussen levert zijn zus Salvia een strijd met zichzelf. Haar liefde voor Hafed staat lijnrecht tegenover de gelofte die ze aflegde aan de Moeder-Overste om de tempel te dienen. Zal
haar hart het winnen? Of vindt ze haar ware roeping?
De strijd, het slot van het tweeluik Ashan, speelt zich zowel in het innerlijke als uiterlijke leven af. Gedreven door moed en een onwrikbaar geloof in een betere wereld, vechten broer
en zus Parsis zich een weg door het leven.
Boekgegevens
Titel: Ashan, Deel II - De strijd
Auteur: Dirk Warnaar
Uitgeverij: Celtica Publishing
ISBN: 9789493158283
Prijs: € 18,95
Ook verkrijgbaar als e-book voor: € 8,95
Niet voor publicatie:
Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen (paperback of e-book), of hebt u andere vragen?
Neem dan 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 boeken in het fantastische genre, maar ook romantische en realistische
verhalen, van veelbelovend talent uit Nederland en Vlaanderen.
Met vriendelijke groet,
Rianne Lampers
Celtica Publishing en CPR
KvK nr. 52511332
www.celtica-publishing.nl
Tel. +31(0)6 10719310
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