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PERSBERICHT

Nieuw: “De laatste magica”, het spannende slot van “De erfgenaam van Herlewinne”
Begin september 2021 is De laatste magica verschenen, het slot van de fantasytrilogie De
erfgenaam van Herlewinne. Dit bij tijden rauwe verhaal over een wereld in oorlog, is geschreven door het Belgische schrijversduo Christophe Vermaelen en Peter van Rillaer. Beiden
schreven eerder ieder een fantasy-sf-roman: Christophe Vermaelen Het Hemelse Rijk en
Peter van Rillaer Ishtar Roodrug en het lot van de wereld.
Het eerste boek van de trilogie met de titel De gezellen van Nez, kwam uit in april 2015.
Hierin maakt de lezer kennis met Jente, een tot slaaf gemaakte jonge vrouw. Haar meester,
een magica, heeft haar opgeleid tot een bijna onverslaanbare prijsvechter. Maar als hij meer
aanzien kan verwerven, toont hij zijn ware aard en hangt haar leven aan een zijden draad.
De tweede hoofdrolspeler is heler en ziener Nuru. Hij wordt door de overste van zijn orde
achter Nestor de Onfeilbare aangestuurd, eveneens een magica, om hem iets belangrijks te
vragen.
De avonturen van Jente en Nuru vinden een vervolg in het spannende boek De horden van
Behemoth, uitgebracht in oktober 2017, waarin de strijd zich verplaatst naar het woestijnvolk
de Behemothen. Hun opmars doet denken aan de veroveringen van Dzjengis Khan, maar
Vermaelen en Van Rillaer zetten op geheel eigen wijze hun verhaal neer.
In De laatste magica, het slot van de trilogie dat in september 2021 verscheen, openbaart zich
langzaam maar zeker de rol van de geheimzinnige Herlewinne. Het verhaal wordt getekend
door zowel innerlijke strijd als de oorlog tussen de volkeren. Maar eer, innige vriendschap en
niet te vergeten liefde, lopen er als een rode draad doorheen.
In de fantasywereld van Vermaelen en Van Rillaer speelt magie aanvankelijk geen rol. Maar
dat lijkt uiteindelijk toch niet helemaal waar…
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De trilogie De erfgenaam van Herlewinne is voor een volwassen publiek geschreven en niet
bedoeld voor teerhartige lezers. De heren schuwen de realiteit niet, en die houdt in dat alles
geoorloofd is in oorlog en vrede. Naast strijd spelen vriendschap, liefde en intimiteit uiteraard ook een grote rol, net zoals het dat in het echte leven doet.
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