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PERSBERICHT

Nieuw: Bundel met vijf duistere, raadselachtige verhalen van Peter Varg
Begin januari 2022 verscheen het zesde boek, tevens de derde korteverhalenbundel, van de
in Aalst, België, wonende Peter Varg (pseudoniem). Peter schreef de darkfantasy trilogie Kukulkans Meesterplan, waar zijn twee eerdere verhalenbundels achtergrondverhalen
bij vormden. Voor deze reeks liet hij zich inspireren door zijn ontwikkelingswerk in Chili in
de jaren 80 van de vorige eeuw.
De nieuwste verhalenbundel van Peter, Geheimen van stof en zand, staat los van zijn eerder
verschenen boeken. Er is echter één aspect dat alle verhalen verbindt, namelijk een duister,
grenzeloze fantasie.
In de verhalenbundel Geheimen van stof en zand laat Peter zijn bijzondere fantasie de vrije
loop. De bundel bevat vijf raadselachtige vertellingen die het best benoemd kunnen worden
als dark fantasy. Het thema van verval is alom tegenwoordig en enkel een goede dosis
zwarte humor zorgt voor wat licht.
De boeken van Peter Varg zijn vooral bedoeld voor een volwassen lezerspubliek.
'Er is geen begin. Er is geen einde.
Er is geen leven. Er is geen dood.
Er is geen zee. Er is geen land.
Alle geheimen van het zijn liggen besloten in één korrel zand.
Alles is stof. Alles is zand.'
Peter Varg
Titel: Geheimen van stof en zand
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***

Niet voor publicatie:
Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen, 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 fantasy, horror en science fiction van veelbelovend talent uit Nederland
en Vlaanderen. De uitgeverij presenteert haar boeken met omslagen van kunstenaars 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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