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Jannie van den Boogaard
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R E D A C T E U R

E N

VAN

PUBLISHING

NIMISA

S C H R I J F C O A C H
HOUSE

Nimisa is een samenwerkingsverband van schrijvers

Om de leden van Nimisa in staat te stellen die verhalen

die verhalen maken met fantastische elementen, zoals

uit te geven die zij graag vertellen, hebben zij in 2015

horror, bovennatuurlijke thrillers, magische romans en

de coöperatie Nimisa Publishing House opgericht,

fantasy. De auteurs kennen elkaar al jaren en hebben

een zelfstandige uitgeverij die bestuurd wordt door

nu hun krachten gebundeld. Jannie staat hen met raad

de auteurs zelf. Daarbij worden ze omringd door

en daad bij, met name op het gebied van redactie en

professionele redacteuren, vormgevers en ontwerpers.

marketing. Ze komen regelmatig bijeen om te praten over

Nimisa werkt met een vernieuwend concept en staat

het schrijverschap en de toekomstplannen, en om elkaar

altijd open voor nieuwe ideeën. Want grenzen zijn er om

verder te helpen als auteur.

verlegd te worden.
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Even wegdromen met …
spannende boeken
van Nederlandse auteurs
Nimisa is een kring van gedreven schrijvers die elkaar inspireren en verder
helpen met het schrijven van de beste verhalen.
Kunstkringen hebben een lange traditie in Nederland. Nimisa is zo’n
collectief voor schrijvers van verhalen met fantastische elementen.
Laten we tijd maken om eens lekker te ontspannen met boeiende verhalen
van Nederlandse bodem.
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Mark van Dijk
W W W . M A R K V A N D I J K . E U

In 2010 debuteerde Mark van Dijk met de Young
Adult thriller Kwade geest. Een spannend verhaal over
vriendschap, liefde en de dood. In oktober 2012 kwam
zijn tweede boek uit, de thriller Bloeddorst, die een jaar
later al de derde druk bereikte. In 2014 heeft Van Dijk
zijn eerste kinderboek afgerond; een avontuur dat hij
moest schrijven, omdat het verhaal hem maar niet losliet.
Ook zijn volgende boek begint al aardig vorm te krijgen.
Hij is een enorme bibliofiel. Al bijna 15 jaar verzamelt
hij gesigneerde eerste drukken van populaire schrijvers
van over de hele wereld. Ook verzamelt hij klassieke
eerste drukken van zijn persoonlijke favorieten; Charles
Dickens (Christmas Carol), R. L. Stevenson (Schateiland),

iemand anders’ leven) of uit iets dat tegen hem gezegd

Alexandre Dumas (De Graaf van Monte Cristo) en A. A

wordt. Hij schrijft omdat hij dat leuk vindt. In een

Milne (Winnie de Poeh).
In zijn vrije tijd leest hij
het liefst boeken van Dean
Koontz en Arthur Japin.
Zijn bibliotheek bestaat
uit iets meer dan 1000

interview zei Van Dijk:

“Ik verzamel graag
boeken, maar nog veel
liever schrijf ik ze zelf.”

gesigneerde boeken (1e

4

“Het is fantastisch om
personages tot leven te
zien komen en dingen
zien doen die ik van
tevoren niet voorzien had.”
Hoewel hij veel tijd in de

druk) en nog zo’n 1500 leesexemplaren. Hoewel hij erg

promotie steekt, gaat het hem natuurlijk niet om geld.

van horror en thrillers houdt, maakt het leesgenre hem

“Als ik rijk had willen worden, dan had ik wel een andere

niet zo veel uit. Hij leest net zo lief een literaire roman als

hobby gezocht. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn

een sprookjesboek.

verhalen gelezen worden, anders is het zonde van mijn

Zijn inspiratie haalt hij uit alledaagse dingen.

tijd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik voor mijn

Krantenartikelen, Facebook, gebeurtenissen uit zijn (of

lezers schrijf.”
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Bloeddorst

HORROR/ THRILLER

AANTAL PAGINA’S: 226 SOFTCOVER
maar in hun angst om ontdekt te worden, beginnen ze fouten te maken.

Een geheim genootschap opereert al jaren in het
diepste geheim in Nederland. Op geraffineerde
wijze weet één van de leden de tienjarige Jack
Klinkhamer te ontvoeren voor een lugubere feestavond. Jack wordt verstopt in een bunker die
diep in de Katwijkse Zuidduinen verscholen ligt.

De oudere en vermoeide rechercheur Jim Nieuwpoort, hoofd van de tactische recherche, leidt het
politieonderzoek naar het verdwenen jongetje.
Samen met zijn team zet hij alles op alles om
hem te vinden, om uiteindelijk in een situatie
terecht te komen waarin hij keuzes moet maken.
De belangrijkste keuzes van zijn leven.

Als de leiding van het genootschap plots geen
contact meer met de ontvoerder kan krijgen, vrezen ze dat er iets gruwelijk mis moet zijn gegaan.
Een vrees die bewaarheid wordt, wanneer Jack
later die avond niet op het feest verschijnt. Om
hun geheim te bewaren moeten ze Jack eerder
vinden dan de politie en al hun sporen uitwissen,

ISBN: 9789492337108

Boekhandelprijs

€ 17,95

Gerechtigheid

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 286 HARDCOVER
een dag een aanzienlijke som geld in de schoot
geworpen krijgt; het is het begin van …
Gerechtigheid.

Als de wind maar sterk genoeg is, breekt zelfs de
sterkste boom als een luciferhoutje
Een drinkende vader, een liefdeloze moeder, een
verongelukt zusje en een vriend met losse handjes. Daisy Guldemondt heeft het niet makkelijk.
Op haar 26ste heeft ze al onvoorstelbaar meer
meegemaakt dan een ander in heel leven. Het
geluk lijkt haar eindelijk toe te lachen als ze op

ISBN: 9789492306012
ISBN paperback: 9789492337368

Boekhandelprijs

€ 24,95 € 17,95
Hardcover

Het Mysterie van de Poldergruwel

Paperback

KINDERBOEK
VANAF 8 JAAR

AANTAL PAGINA’S: 114 HARDCOVER
Het lot van Poleeria ligt in handen van de meiden. Ze gaan op zoek naar de Poldergruwel en
zijn leger. Maar om die te verslaan, moeten ze
eerst de Boer en de Boerin zien te bevrijden.

Als Kim, Inge en de tweeling Zoë en Esmee bij
Kim op de boerderij blijven slapen, zien ze ’s
nachts een mysterieus lichtje op de wind drijven.
Het lichtje brengt de meiden in Poleeria; een
wereld met pratende boerderijdieren.

ISBN: 9789492337061
Al snel blijkt dat het helemaal niet zo’n vrolijke
boel is in Poleeria. De Poldergruwel, een afschuwelijk monster, is het land binnengedrongen. Hij
heeft de Boer en de Boerin van Poleeria opgesloten. Bovendien beschermt hij zichzelf met een
griezelig leger dat uit geesten bestaat.
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€ 15,95
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Een Kerstlied

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 124 HARDCOVER

Schrijver: Charles Dickens
Vertaler: Mark van Dijk
Illustrator: René Hazebroek

Boekhandelprijs

€ 24,95

A Christmas Carol is één van de meest geliefde
Kerstverhalen van deze tijd. Voor het eerst gepubliceerd in 1843, weet het verhaal iedere Kerst
weer zijn opwachting te maken, in welke vorm
dan ook.
Ebenezer Scrooge, een zeer onaangename vrek,
wordt op Kerstavond bezocht door de geest van
zijn overleden partner Jacob Marley. Marley deelt
hem mee dat hij drie bezoekers kan verwach-

ten: de geesten van Kerstmis in het Verleden,
Heden en Toekomst. Zij laten Scrooge zijn leven
overzien, waardoor hij voor het eerst te zien
krijgt, wat voor effect zijn ongevoelige daden en
houding op anderen heeft.
Deze nieuwe vertaling is gebonden in een groot
formaat linnen hardcover, met leeslint
en talloze schitterende illustraties.
ISBN: 9789492337122

Het Carillon

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 128 HARDCOVER

Schrijver: Charles Dickens
Vertaler: Mark van Dijk
Illustrator: René Hazebroek

Boekhandelprijs

€ 24,95

Het Carillon is het tweede verhaal van de
bekende “Christmas Books”, geschreven door
Charles Dickens. Hierin volgen we het leven van
de teleurgestelde Trotty Veck, een arme kruier
in Victoriaans Londen. Trotty is zijn geloof in de
mensheid verloren en denkt dat de oorzaak van
zijn armoede in zijn onwaardigheid ligt. Dan
wordt hij op Oudejaarsavond door een geest
bezocht, die hem laat inzien dat niemand slecht

wordt geboren, maar dat criminaliteit en armoede eerder door de mens zelf worden gecreëerd.
Het is een verhaal over hoop, inzicht en onvoorwaardelijke liefde. Een verhaal dat meer dan ooit
het ontdekken waard is!
Deze nieuwe vertaling is gebonden in een groot
formaat linnen hardcover, met leeslint
en talloze schitterende illustraties.
ISBN: 9789492337269

De Krekel bij de Haard
Schrijver: Charles Dickens
Vertaald: Mark van Dijk
Illustraties: René Hazebroek

Boekhandelprijs

€ 24,95

6

Na Een Kerstlied en Het Carillon, is dit het derde
eindejaarsverhaal dat door Charles Dickens is
geschreven. Hierin volgen we het gelukkige
gezinsleven van vrachtrijder John Peerybingle, zijn
vrouw Dot, hun baby en kindermeisje Tilly Slowboy. Maar wanneer op een dag een mysterieuze,
oudere vreemdeling op bezoek komt, drijft het
vreemde gedrag van Dot toch een wig tussen
haar en John.
Vriend van de familie is Caleb Plummer, een
arme speelgoedmaker, die in dienst is van de
verschrikkelijke meneer Tackleton. Calebs blinde
dochter Bertha is de hartsvriendin van Dot. Na
de ruzie met John zoekt Dot steun bij haar blinde
vriendin, die ondanks alle roddels altijd in haar is
blijven geloven.
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ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 136 HARDCOVER

Ondertussen verandert de Krekel bij de Haard,
(in die tijd een symbool voor geluk en welstand,
aangezien het hebben van zo’n krekel betekende
dat je welvarend genoeg was om tijdens koude
nachten een vuur te laten branden) in een huisfee. Deze beschermer van Huis en Haard weet te
voorkomen dat de hele situatie gruwelijk uit de
hand loopt.
Het is een verhaal over onvoorwaardelijke liefde,
in al haar facetten. Een aangrijpend en ontroerend relaas dat bij het uitkomen in 1845 zelfs
populairder was dan haar twee voorgangers bij
elkaar!
Dit derde deel (uit de vijfdelige serie) is gebonden
in een linnen hardcover, met leeslint en talloze
schitterende illustraties.
ISBN: 9789492337405

De Strijd van het Leven

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 132 HARDCOVER

de bediende, haar op een nacht betrapt met een
andere man, vlucht Marion zonder tekst of uitleg
te geven en keert niet meer terug. In hun intense
verdriet vinden de oudste zus Grace en Albert
elkaar en trouwen. Het huwelijk is bijzonder gelukkig, maar Grace blijft worstelen met de vraag
waar haar zus is gebleven en waarom ze haar
heeft achtergelaten.

Schrijver: Charles Dickens
Vertaald: Mark van Dijk
Illustraties: René Hazebroek
De Strijd van het Leven is het vierde verhaal van
de bekende Christmas Books, geschreven door
Charles Dickens. Dit wat minder bekende werk
van Dickens is zeker de moeite van het (her)ontdekken waard. Het verhaal speelt zich af op een
plek die ooit het toneel was van een bloederig
slagveld. De symboliek hiervan vormt de achtergrond van deze roman en beschrijft de hechte
band tussen de zussen Grace en Marion.

Dit is een verhaal over opoffering en onvoorwaardelijke liefde. Een aangrijpend en origineel relaas
dat op de innemende manier van Charles Dickens
is geschreven. Gebonden in een linnen hardcover,
met leeslint en talloze schitterende illustraties.

Albert Heathfield is verloofd met Marion, de
jongste dochter van dokter Jeddler. Als Clemency,

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 160 HARDCOVER

SchrijverSchrijver: Charles Dickens
Vertaald: Mark van Dijk
Illustraties: René Hazebroek

geweest. Erger nog, zijn gift komt met een prijs:
Het geschenk van vergeten zal Redlaw doorgeven aan een ieder die in zijn buurt komt.

In dit deel maken we kennis met meneer Redlaw,
een scheikundeleraar die van tijd tot tijd door een
kwelgeest wordt bezocht. Deze geest herinnert
Redlaw zoveel mogelijk aan het onrecht en
verdriet dat hem in het verleden is aangedaan,
waardoor Redlaw de gebeurtenissen nooit een
plekje heeft kunnen geven.

Met zijn onverschilligheid besmet hij zijn opgewekte conciërge Swidger, de liefdevolle familie
Tetterby en één van zijn studenten. Ze worden
allemaal zo zuur als de scheikundige zelf. Met
pijn en moeite weet Redlaw de zorgzame Milly,
de vrouw van de conciërge, te ontzien, maar hoe
lang kan hij dit volhouden en komt hij ooit nog
van die vloek af?

Dan stelt de geest voor om Redlaw te verlossen van de herinnering aan de pijn waaronder
Redlaw gebukt gaat. De scheikundeleraar gaat
overstag, maar dan blijkt dat hij niet meer de
warme en liefdevolle man kan zijn die hij altijd is
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€ 24,95

ISBN: 9789492337566

De Gekwelde Man

E

Boekhandelprijs

E

Boekhandelprijs

€ 24,95

Gebonden in een linnen hardcover, met leeslint
en talloze schitterende illustraties.
ISBN: 9789492337566
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Kwade Geest

HORROR/ THRILLER

AANTAL PAGINA’S: 163 SOFTCOVER

Wanneer de twintigjarige Pieter dodelijk verongelukt, besluit zijn beste vriend Jaap zijn geest op te
roepen met een Ouijabord. Vrijwel onmiddellijk
begint Jaaps gedrag te veranderen. Hij wordt onvoorspelbaar en neemt steeds meer afstand van
zijn overgebleven vriendengroep. Als er bij hen
thuis een aantal onverklaarbare zaken gebeuren, die rechtstreeks met Jaap te maken lijken te
hebben, worden ze toch bij zijn keuze betrokken.

Jaap lijkt inmiddels volkomen de weg kwijt te zijn
en de hele situatie begint gruwelijk uit de hand
te lopen, maar uit angst niet serieus genomen
te worden, aarzelen zijn vrienden nog altijd met
hun bemoeienissen. De maat is echter vol als
Jaap tijdens de begrafenis van Pieter instort, maar
hebben ze dan al niet te lang gewacht?
ISBN: 9789492337320

Boekhandelprijs

€ 17,95

De prinses die haar
kroontje kwijtraakte

PRENTENBOEK / AVI: E5

AANTAL PAGINA’S: 40 HARDCOVER

Het prinsesje uit ons verhaal is een echte rommelkont. Op een dag raakt ze zelfs haar kroontje
kwijt. Gelukkig willen alle dieren in het bos haar
helpen zoeken.
Er is alleen één probleem... De dieren hebben
geen idee hoe een kroontje er eigenlijk uitziet.

ISBN: 9789492337511

Boekhandelprijs

€ 12,50

Illustratie Arthur Rackham
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De tekeningen in dit prentenboek zijn van de
Britse illustrator Arthur Rackham, die talloze
meesterwerken van zijn tijdloze illustraties heeft
voorzien. Hierdoor is dit boek uitermate geschikt
voor jong én oud!
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Marieke Frankema
W W W . M A R I E K E F R A N K E M A . N L

Als een spin in een web weeft Marieke alle verschillende
aspecten van haar leven aan elkaar. In de wirwar
van zilveren draden vallen er een aantal op, dik en
glinsterend, omdat ze zo belangrijk zijn voor haar.
Ze leiden bijvoorbeeld naar de musicalvereniging, waar
Marieke haar leerlingen met passie leert zingen, dansen
en acteren. Ze schrijft de eindpresentaties voor de school
het liefste zelf, al heeft ze haar creatieve vriendinnen
nodig om de muziek erbij te schrijven. Hotel Silvermaen,
een magische musical voor kinderen, ging zelfs op
tournee door heel Nederland.
Zelf staat ze ook graag op de planken en daar heeft ze

Award. Deze roman werd binnen no time een bestseller

dan ook verschillende lijntjes naar uit staan. Musical hier,

binnen de uitgeverij. De tweede fantasyroman, Offer in

dinershow daar, of soms
gewoon ergens een mooi
liedje zingen. Ook spreekt
ze stemmen in voor onder
meer internetseries, dvd’s

“Verhalen vertellen is mijn
passie, zowel op papier als
op toneel.”

en reclames.

de Mist, volgde al snel.
De derde publicatie is een
verhalenbundel, Sprankels,
met daarin twaalf korte
verhalen. Hotel Silvermaen
kwam uit als kinderboek

Maar de draad die steeds mooier wordt, is de draad van

met een cd erbij. In Liefdesduet werden twee romantische

het schrijven. Verhaallijnen schieten eruit als zilverdraden, verhalen met een magisch tintje bij elkaar gezet. De
krullend en kronkelend door het web van haar leven.

volgende boeken zijn in de maak. Daar zal altijd een

Haar verhalen verschenen onder meer in Pure Fantasy en

glinstering van magie in te vinden zijn, want Marieke

The S-word.

houdt ervan juist de kleine magische momentjes in het

Inmiddels heeft ze vijf boeken op haar naam staan. Met

dagelijks leven te grijpen en die in haar verhalen te laten

Dochter van de Zilv’ren Maan won ze de Castlefest Book

stralen.
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Dochter van de Zilv’ren Maan

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 291 SOFTCOVER

‘‘Een krachtig en emotioneel debuut - fantasywereld.nl’
Een vreedzame gemeenschap wordt opgeschrikt
door een wrede moord. Wie heeft Kyra vermoord? Waar is haar man Tobias gebleven?
En hoe moet het verder met hun dochtertje
Mara? Mara is anders. Ze ziet er anders uit en
gedraagt zich vreemd. Niemand wil iets van haar
weten. Er is maar één vrouw, Aza, de Wijze, die

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

het aandurft Mara in huis te nemen. Onder haar
leiding probeert Mara haar eigen weg te vinden.
Maar het heden haakt vast in het verleden en
krijgt weinig ruimte om zich te ontvouwen. Is er
wel een toekomst voor Mara?
ISBN: 9789492337092
ISBN e-book: 9789492337191

Voor de liefhebbers van Ghostwhisperer, Zomer van ‘45 en De Aardkinderen

Offer in de mist

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 310 SOFTCOVER

‘‘Liefde trekt zich niets van tijd en ruimte aan
en drijft groot en klein voor altijd voort‘‘
In een rustiek dorpje in Drenthe, waar de herinnering aan oeroude tijden voortleeft in massieve
stenen, dansen de witte wieven nog altijd door
de nacht om ware liefde te zegenen. Oorlogen
en epidemieën hebben het dagelijkse bestaan
niet kunnen verstoren, en al sijpelt de moderne
tijd langzaam naar binnen, de mensen leven nog
steeds zoals ze dat altijd hebben gedaan. Hun
handel en wandel ligt vast, veilig en voorspelbaar.
Wanneer blijkt dat de dood niet altijd het einde
hoeft te zijn, wordt het leven van Lisette flink op

Sprankels

Boekhandelprijs

€ 17,95
10

ISBN: 9789492337085
ISBN e-book: 9789492337429

FANTASY VERHALENBUNDEL

AANTAL PAGINA’S: 182 SOFTCOVER

‘‘Pak elke dag wat sprankels mee en creëer je
eigen geluk.‘‘
Sprankels is een bundel met daarin twaalf korte
verhalen die stuk voor stuk op geheel eigen wijze
licht schijnen op zowel het alledaagse als het
fantastische.
Maak bijvoorbeeld kennis met Miron. Hij is lelijk
als de nacht, maar om daarom zijn dromen maar
op te geven? Geen haar op zijn hoofd die daaraan denkt!
Wanneer Lirael wakker wordt met een dreunende hoofdpijn en een warrig geheugen, zet ze
alles op alles om zich weer te herinneren wie ze
werkelijk is. Haar man en dochtertje zijn vooral
heel blij dat ze is teruggekeerd. Wat blijft er dan
knagen in de hoekjes van haar geest?

N

zijn kop gezet. Wat moet ze doen wanneer de
toekomst van twee jonge mensen op het spel
staat? En zal de opoffering van Sara’s familie niet
vergeefs blijken?
Al snel raakt Lisette verstrikt in een net van halve
waarheden en geheimen, die diepere wortels
hebben dan ze ooit had kunnen vermoeden.
De zoektocht naar het waarom brengt haar terug
naar het hunebed, waar het allemaal begon.
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Rein en zijn vriendin delen lief en leed met elkaar,
helemaal nu het dorp in de macht is van een
seriemoordenaar. Wanneer hij haar noodkreet
ontvangt, is hij de enige op wie ze nog kan
rekenen.
Denara weet precies wat haar te wachten staat
wanneer ze de deur achter zich hoort sluiten. Het
lot van velen ligt in haar handen, fragiel als de
vleugels van een vlinder. Tijd is alles wat ze heeft,
maar gaandeweg glipt de controle haar steeds
sneller door de vingers.
Laat je verbazen, vermaken en ontroeren en reis
voorbij de grenzen van het normale.
ISBN: 9789460860546

Hotel Silvermaen

ROMAN
VANAF 10 JAAR

AANTAL PAGINA’S: 291 SOFTCOVER

‘‘Een magisch muzikaal verhaal voor kinderen
rond de 10 jaar”
Boek & CD, gebaseerd op de gelijknamige
musical

Maar zijn zij wel normaal? En hoe erg is het
eigenlijk om anders te zijn dan iedereen? Al snel
moet Nannette beslissen wat ze wil. De Magisch
Inspecteur geeft haar namelijk maar drie dagen
de tijd om haar draai te vinden, anders is het
regelrecht terug naar het weeshuis.

Nannette kan eindelijk weg uit het weeshuis omdat er een oudtante van haar is opgedoken. Een
pestkop zegt dat ze vast snel terug is, zodra haar
familie erachter komt hoe stom Nannette is.
Gelukkig is dat helemaal niet waar. Tante Dora
vindt haar aardig en ook volgens Bob en Tina is
ze volkomen normaal.

ISBN: 9789492337146

Boekhandelprijs

€ 19,95

Dansen tot de zon komt

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 340 SOFTCOVER

Machteld en Vallerie verliefd op elkaar. Een relatie
tussen de twee meisjes is echter absoluut uitgesloten en Machteld moet terug naar huis.
Dan neemt Vallerie drastische maatregelen om
Machteld bij zich te houden. Zo drastisch, dat er
doden zullen vallen.

Machteld wordt gevraagd om dansles te gaan
geven aan de twee kinderen van de Heer, de
tweeling Albaric en Vallerie Telfour. Zij staan op
het punt om te debuteren in de hogere kringen.
Door een dreigende uitbraak van Toverij, een allesverwoestende magische macht, moeten zij het
doen met de lessen van dit ‘dorpsmeisje’.
Al snel blijkt dat Machteld haar vak verstaat - onder haar bezielende leiding beheersen Vallerie en
Albaric al snel de basis van het dansen. Minachting verandert in respect, en respect groeit uit tot
genegenheid. Terwijl de Toverij door de buurlanden raast en steeds dichterbij komt, worden

ISBN: 9789492337443
ISBN e-book: 9789492337528

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95 € 10,00

Illustratie Sander van Zijl, voor Offer in de Mist.

E

L

K

B

O

E

K

E

E

N

B

E

L

E

V

E

N

I

S

!

11

De romantische boeken van Marieke Frankema worden uitgebracht onder het pseudoniem Mary K. Franklin.

Verblind - Mary K. Franklin

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95 € 10,00

Melissa Jansen moet keihard knokken om zich
staande te houden in de veeleisende wereld van
zang, dans en drama op de musicalopleiding.
Haar leven is een mix van pijn, zenuwen en genieten van haar grote passie.
Wanneer ze wordt gevraagd voor een prestigieus
afstudeerproject moet ze nog harder werken om
haar talent om te zetten in vaardigheid. Daarbij
ontmoet ze rijzende musicalster en fulltime flirt
Nathan de Wilde, die haar leven laat sprankelen.
Ondertussen blijft het verleden dat ze achter zich
wilde laten aan haar trekken, in de persoon van

Liefdesduet

€ 9,95

I

ISBN: 9789492337436
ISBN e-book: 9789492337504

ROMAN

Boekhandelprijs

N

haar jeugdliefde Rick van der Woude. Gevangen
tussen twee vuren bouwt de spanning op. De
grens tussen acteren en werkelijkheid vervaagt.
Kan Melissa haar hart vertrouwen, of is liefde als
theater: een prachtige illusie?

AANTAL PAGINA’S: 141 SOFTCOVER

‘‘Liefde. Groter dan het leven,
sterker dan de dood‘‘
De zoektocht ten einde
Yogadocente Mia is niet bepaald blij met de nieuwe bovenbuurman in het historische pand waar
ze haar lessen geeft. Maar wanneer de gemeente
het gebouw wil gaan slopen, gaan ze samen de
strijd aan. Dan blijkt het gebouw niet het enige
te zijn dat hen verbindt. Zal ze ooit zijn hart en
ziel voor zich winnen? Of is dat in het verleden al
gebeurd?

12

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 250 SOFTCOVER
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In een nieuw licht
Marije Adema probeert na een scheiding haar
leven weer op te bouwen op het Friese platteland. Ze begint zelfs voorzichtig te daten via een
datingsite. Maar dan valt ze volledig voor een
man die ze alleen kent uit een gevonden dagboek. Hoe kunnen de mannen uit het internet-tijdperk hier tegenop? Of zoekt ze gewoon op
de verkeerde plek?
ISBN: 9789492337252

Atalanta Nèhmoura
W W W. A TA L A N TA N E H M O U R A . N L

Atalanta Nèhmoura (Ciska Buisman) was in haar jeugd
een dromerig meisje dat veelal de eenzaamheid van
de natuur opzocht om daar “spannende avonturen” te
beleven. Tijdens haar opleiding voor klinisch chemisch
analist kwam ze als redactielid van de schoolkrant in

Haar boeken worden vooral gekenmerkt door een

aanraking met schrijven.

vlotte schrijfstijl en thema’s als liefde, vriendschap,

Na 2006 begon ze

vergeving en loyaliteit,

“Het is mijn wens dat
mensen bij het lezen van
deze verhalen heerlijk
kunnen wegdromen.”

met het schrijven van
korte verhalen die
zijn gepubliceerd in
verhalenbundels van
Pure Fantasy en Books
of Fantasy, o.a. in:

maar ook hebzucht en
machtsmisbruik. Volgens
haar lezers een heerlijke
serie om te lezen.
In 2013 behaalde Atalanta
met het manuscript van
de Erfwachter uit meer

Onder de Schedelmaan,
Verborgen achter de Horizon (4e plaats in de UA), Zee

dan honderd inzendingen de top vijf van de Luitingh

van Verbeelding, Fantastisch Strijdtoneel en PF18+.

schrijfwedstrijd.

Met de epische fantasy serie de Kronieken van Ulriach

Naast schrijven mag Atalanta ook graag tekenen en

de Waanzinnige maakt zij haar jeugddroom waar. Haar

schilderen. In de toekomst wil ze meer illustraties en

verhalen zijn ontstaan uit haar liefde voor de natuur,

schilderijen maken. Dit geeft, naar haar eigen zeggen,

edelstenen, oosterse filosofieën en vechtkunsten.

een extra dimensie aan haar werelden.
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Aïn, De dood van de halfling Atalanta Nèhmoura

t

De kronieken van Ulriach de Waanzinnige, deel 1

-

Aïn, de dood van de halfling

NIMISA
PUBLISHING HOUSE

E-book

€ 17,95

€ 4,99

7-4-2016 0:58:56

Drakenruiter

DRAKENRUITER

De kronieken van Ulriach de Waanzinnige, deel 2

n

Boekhandelprijs

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

ISBN: 9789492337030
ISBN e-book: 9789492337160

EPISCHE FANTASY

Opnieuw betreedt hij de roerige landen onder
de Nevelbergen en wordt geconfronteerd met
verraad en oorlog, maar ook met nieuwe bondgenoten voor de toekomst, met zijn diepste geheimen en een liefde die geen toekomst heeft …
ISBN: 9789492337047
ISBN e-book: 9789492337177

19-7-2012 13:08:42

KRISTALMAGIËR

De kronieken van Ulriach de Waanzinnige, deel 3

Kristalmagiër

Atalanta Nèhmoura
NIMISA
PUBLISHING HOUSE

14

raadpleegt ten einde raad het geheimzinnige
boek van Ulriach de Waanzinnige.
Het antwoord van Ulriach roept nog meer vragen
op. Is Aïn de halfling uit het gedicht van de
Zeven? En wat als hij sterft? Moet Elassar zijn
belofte breken en daarmee het risico lopen dat
de zwarte magiër hem vindt? Al snel blijkt dat
alle betrokkenen geen keus hebben en dat hun
lotsbestemming al eeuwen geleden op raadselachtige wijze in de kronieken van Ulriach is
beschreven.

AANTAL PAGINA’S: 290 SOFTCOVER

De vlotte schrijfstijl en snelheid maken dit verhaal tot een geweldig boek om te lezen!
Aïn heeft in Nèbula zijn moeder gevonden, zijn
opleiding bij de Askara-elfen voltooid en vijanden
tot vrienden gemaakt.
In ‘Drakenruiter’ keert Aïn terug in Askara met
de opdracht van Vrouwe Thai om alle kristaldelen
van Dask te vinden. Alleen daarmee kan hij Nemroth verslaan en Silkon heroveren. Een avontuur
dat hem, samen met zijn neven en vrienden,
terugvoert naar Silkon en oude bekenden.

Atalanta Nèhmoura

y,

Een meeslepende Fantasy verhaal met een
boeiende wereld.
Arktrans vredige leven als kroonprins van Silkon
eindigt abrupt wanneer zijn vader door de zwarte
magiër Nemroth en diens invasieleger wordt
gedood. Aktran vlucht. Zijn enige hoop is zijn
verdwenen moeder. Om haar te vinden begint
de jonge prins aan een gevaarlijke reis naar de
geheimzinnige tovenaar Elassar.
Een ontmoeting met twee wraaklustige elfen,
vlak voor zijn einddoel, wordt hem bijna fataal.
Als de elfen ontdekken dat Arktran niemand
minder is dan hun neef, de halfling Aïn, stellen ze
alles in het werk om zijn leven te redden. Elassar

EPISCHE FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 314 SOFTCOVER

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

8-9-2015 22:35:26

EPISCHE FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 340 SOFTCOVER

Kristalmagiër is een heerlijk boek om te lezen
en heeft een daverend slot
Aïn verzamelt zijn bondgenoten voor de strijd
tegen Nemroth. Elfen en mensen zullen moeten
samenwerken, een bijna onmogelijke opgave.
Al snel probeert Nemroth er alles aan te doen om
de wankele alliantie te dwarsbomen en zoekt hij
de confrontatie met Vrouwe Thai. Tegelijkertijd
besluiten de Heren van Drie een aanslag op koning Artakin te plegen om daarmee de weg naar
Nèbula te openen.
Nu hangt de toekomst van het elfenrijk af van
Nordfried, stadhouder van Carthena, en zijn
manschappen die, met de hulp van een verbannen jonkheer en een eigenzinnige elf, de vijand
buiten de deur moeten houden.

N

I

M

I

S

A

Aïn wordt ondertussen overmand door twijfel. Is
hij werkelijk ‘De Ene’? Is hij standvastig genoeg?
Welke troeven heeft Nemroth nog in handen?
Op Kristaleiland komt het tot een treffen tussen
de legers van ‘De Ene’ en Nemroths demonen.
Een strijd om het voortbestaan van eenieder.
ISBN: 9789492337009
ISBN e-book: 9789492337276

Eer en verraad

van de belegeraars
toeneemt
toeneemt enop
een inﬁCarthena
ltrant binnen de gelederen
van het Rattengilde en een
de organisatie in gevaar brengt. Onderwijl staat Karlis voor een groot
dilemma: een belofte breken of zijn vriendschap met Aïn op het spel
infiltrant binnen
de gelederen van het Rattenzetten.
Fantasywereld.n
gilde de organisatieDein
gevaar
brengt.
Onderwijl
l
Kronieken van over
Ulriach de Wa
anzinnige:
staat Karlis voor een groot dilemma:
een belofte
breken of zijn vriendschap met Aïn op het spel
zetten.
De tijd dringt wanneer de druk van de belegeraars op Carthena

“Deel drie is een
goede voortzettin
waarin een overt
g op de eerdere
uigende en fascin
delen,
erende fantasywe
reld werd
neergezet.”

verhalen voor Pure Fantasy, maar ook
voor diverse verhalenbundels uitgegeven
door Books of Fantasy, zoals: Onder

ISBN: 9789492337016
ISBN e-book: 9789492337283

de Schedelmaan, Verborgen achter de
Horizon, Zee van Verbeelding, Fantastisch
Strijdtoneel en PF18+.

jeugddroom waar. Haar verhalen zijn ontsproten uit haar liefde
voor de natuur, edelstenen en oosterse vechtkunsten.

PUBLISHING HOUSE

r zijn drie jaren van vrede verstreken sinds Aïns terugkeer in
Silkon. Tijdens een feest ter ere van het huwelijk tussen koning
Artakin en prinses Zaïra ontmoet Aïn de bloedmooie Irdana.
Als zij op mysterieuze wijze verdwijnt, zet Aïn alles op alles om haar te
vinden en verliest daarbij zijn eigen veiligheid uit het oog.
De vijand slaapt echter niet. De Heren van Drie smeden samen met
Hyadra, de Slangengodin, een complot om Aïn te doden. Aïns lot lijkt

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

Boekhandelprijs

E-book

€ 18,95

€ 4,99

DE WOLVENMEESTERES
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EPISCHE FANTASY
E
AANTAL PAGINA’S: 280 SOFTCOVER

Atalanta Nèhmoura

af te hangen van een eenzame wolvin uit Ulriachs gedicht over de
gedicht over de wolfsogen.
isnodig?
toch de hulp
wolfsogen of is toch de hulpOf
van Dask
en zijn vrienden krijgen de opdracht om de geheimzinnige
van Dask nodig? Aïn
K’Danastrijdster Auree te vinden. De zoektocht brengt hen diep in de
Brunwoestijn, waar ze kennismaken met het volk van Hann, Karlis’
Aïn en zijn vrienden
krijgen
de opdracht om de
overleden
vriend.
Hyadra komt hen echter op het spoor en trekt haar leger samen.
geheimzinnige K’Danastrijdster
Auree te vinden.
Terwijl Serathan de vrouw van zijn dromen volgt en hij worstelt met
schimmen uit een ver verleden, staan zijn vrienden er alleen voor.
De zoektocht brengt hen diep in de Brunwoestijn,
waar ze kennismaken met het volk van Hann,
Karlis’ overleden vriend.
Hyadra komt hen echter op het spoor en trekt
haar leger samen. Terwijl Serathan de vrouw van
zijn dromen volgt en hij worstelt met schimmen
uit een ver verleden, staan zijn vrienden er alleen
voor.
Atalanta Nèhmoura schreef al eerder korte verhalen voor

Pure Fantasy, maar ook voor diverse verhalenbundels uitgegeven door
Books of Fantasy, zoals: Onder de Schedelmaan, Verborgen achter de
Horizon, Zee van Verbeelding, Fantastisch Strijdtoneel en PF18+.
Met de kronieken van Ulriach de Waanzinnige maakt zij haar

jeugddroom waar. Haar verhalen zijn ontsproten uit haar liefde voor

de natuur, edelstenen en oosterse vechtkunsten. Ze hebben als kern de

balans tussen de twee polariteiten Yin en Yang, tussen goed en kwaad.

9 789460 860683

www.booksoffantasy.com

cover_Ulriach5.indd 1

ISBN: 9789492337054
ISBN e-book: 9789492337399

2-4-2015 22:49:18

FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 454 SOFTCOVER
ISBN: 9789492337337
ISBN e-book: 9789492337474

Inmiddels al weer het zesde deel uit deze epische
serie vol draken en avontuur. Aïn heeft eindelijk
de rust gevonden om, samen met de vrouw van
zijn dromen, de zware taak van het koningschap
op zich te nemen. Hyadra zint echter op wraak.
Nu haar draak dood is, wil ze allereerst Aïn
straffen en hem zien lijden door alles wat hem
dierbaar is te vernietigen. Dat ze daarvoor een
verbond moet sluiten met een gevreesde macht,
deert haar niet. Ze is van plan alles en iedereen
op te offeren met, naar het lijkt, maar één doel
voor ogen: Aïns ondergang en uiteindelijke dood.
Terwijl in Tarn de feestelijkheden rond de bruiloft
en de kroning worden voorbereid, smeden de
Heren van Drie en Hyadra hun plannen. Maar
willen zij alleen maar Silkon veroveren en de
nieuwe koning uit de weg ruimen? Of staat er
nog veel meer te gebeuren en is Aïn slechts een
pion in dit Kash-narspel?

O

9 789492 337016

Yang, tussen goed en kwaad.

Het teken van Drie

B

NIMISA

Ze hebben als kern de balans tussen de twee polariteiten Yin en

De band van vriendschap die Aïn opbouwt met
de wolvin van de cover is niet alleen belangrijk voor het verhaal, maar ook intrigerend en
ontroerend.
Er zijn drie jaren van vrede verstreken sinds Aïns
terugkeer in Silkon. Tijdens een feest ter ere van
het huwelijk tussen koning Artakin en prinses Zaïra ontmoet Aïn de bloedmooie Irdana. Als zij op
mysterieuze wijze verdwijnt, zet Aïn alles op alles
om haar te vinden en verliest daarbij zijn eigen
veiligheid uit het oog.
De vijand slaapt echter niet. De Heren van Drie
smeden samen met Hyadra, de Slangengodin,
een complot om Aïn te doden. Aïns lot lijkt af
te hangen van een eenzame wolvin uit Ulriachs

K

www.nimisa.nl

Met de Kronieken van Ulriach de Waanzinnige maakt zij haar

Atalanta Nèhmoura

Atalanta Nèhmoura schreef al eerder korte

De Wolvenmeesteres

L

EPISCHE FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 266 SOFTCOVER

Eer en verraad blijken dichter bij elkaar te liggen dan je zou denken.
Met de terugkeer van een van de machtige
Zeven, de Kristalmagiër, lijken Aïns problemen
opgelost. Niets is echter minder waar als blijkt
dat Dask niet openlijk naar buiten kan treden en
Aïn zijn vijanden zonder de hulp van magie moet
verslaan. Gesteund door zijn oude en nieuwe
bondgenoten trekt Aïn naar Silkon om zijn
vaderland te bevrijden. Onderweg blijkt echter
dat niet iedereen te vertrouwen is. Wie handelt
er naar eer en geweten? Wie is er bereid de prins
te verraden? En hoe ver reikt de macht van de
Heren van Drie? De tijd dringt wanneer de druk

E

EER EN VERRAAD

et de terugkeer van een van de machtige Zeven, de
Kristalmagiër, lijken Aïns problemen opgelost. Niets is echter
minder waar als blijkt dat Dask niet openlijk naar buiten kan
treden en Aïn zijn vijanden zonder de hulp van magie moet verslaan.
Gesteund door zijn oude en nieuwe bondgenoten trekt Aïn naar Silkon
om zijn vaderland te bevrijden. Onderweg blijkt echter dat niet iedereen
te vertrouwen is. Wie handelt er naar eer en geweten? Wie is er bereid
de prins te verraden? En hoe ver reikt de macht van de Heren van Drie?

De kronieken van Ulriach de Waanzinnige, deel 4

M
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Recensie: www.fantasywereld.nl
Het teken van Drie is niet los te lezen door de
vele gebeurtenissen en verhaallijnen in de eerdere delen. Voor de lezers van de eerdere delen
is dit een groot voordeel want ze stappen in een
wereld met een rijke achtergrond en zullen vanaf
het begin helemaal weer opgenomen kunnen
worden in de sfeer van het boek.
Het boek heeft mooie persoonlijke verhalen,
staat vol spannende intriges en gevechten en de
strijd tussen kwaad en goed. De vele verhaallijnen worden subtiel tot een overtuigend menselijk
en krachtig verhaal geweven.
Beoordeling: 4 sterren.
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Aerélon

FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 546 SOFTCOVER

Zeven jaar na de val van Hyadra ontdekt Cascath
dat Irdana nog steeds probeert om haar zoon op
de troon van Silkon te krijgen. Om haar plannen
te kunnen dwarsbomen, moet de ex-Sakahr een
verschrikkelijke beslissing nemen.
Tien jaar later wordt Aerick, Aïns zoon, naar
Askara gestuurd om daar de harde lessen van
zwaardmeester Boréla te volgen. Het leven in het
trainingskamp bevalt Aerick helemaal niet. Een
innerlijke onrust maakt dat hij alles achter zich
laat en hij krijgt zijn vriend Thibald zover dat ze er
Boekhandelprijs

E-book

€ 21,95

€ 7,99

De Erfwachter

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

Pocketuitgave

€ 18,95
16

EPISCHE FANTASY

Dit boek eindigde als tweede in de manuscriptenwedstrijd van Luitingh.
Volgens de jury van “Dromen en Demonen”
een verhaal dat tot de laatste pagina spannend
blijft.
Al sinds mensenheugenis wordt een groot
deel van Aranon geregeerd door God-Keizers.
Ooit bezat de eerste van hen sterke magische
krachten, maar nadat zes krijgsvrouwen eeuwen
geleden zeven magische stenen uit de Maantempel van Kathan hebben gestolen, is de macht van
de God-Keizers tanende.
Kay is twaalf jaar als hij op brute wijze bij zijn
moeder vandaan wordt gehaald om te worden
opgeleid tot Aisor, een van de vertrouwelingen
van de God-Keizer. Hij moet daarvoor kastijdingen en ontberingen doorstaan. Op zijn twintigste
verjaardag ontvangt hij zijn initiatie, maar de
God-Keizer twijfelt aan Kays loyaliteit en weet die
op een slinkse manier af te dwingen.
Lameira leeft in een van de vreedzame dalen van
Athar, dat door bergen en dichte wouden wordt
omringd en bijna volledig is geïsoleerd van de

I

M

rest van de wereld. Allerlei legenden en bijgeloof
houden de meeste vijanden buiten de deur, en
anders zijn er nog de senhiar, de schaduwkrijgers,
om het volk van Athar en de zeven magische stenen te beschermen. Lameira is twaalf jaar als ze
diep teleurgesteld van huis wegloopt omdat ze
wordt geweigerd voor de opleiding tot senhiar.
Maar dan kruist Raaf, de Boodschapper van de
Dood, haar pad en kan niemand haar meer tegenhouden om de weg van de senhiar te volgen.
In de nadagen van zijn bewind probeert de
laatste God-Keizer, Azuran, wanhopig zijn macht
weer terug te krijgen. Nu er nog maar vier Aisors
zijn om hem te dienen, neemt hij een verschrikkelijke beslissing die Kay en Lameira als aartsvijanden tegenover elkaar plaatst. Maar wat begint
als een klopjacht op de laatste magische steen
en wraak voor de dood van haar ouders, krijgt
een hele andere wending wanneer Lameira Kays
geheim ontdekt.
ISBN: 9789492337306
ISBN e-book: 99789492337450

KINDERBOEK

VANAF 7 JAAR AANTAL PAGINA’S: 32 HARDCOVER

Ergens in een heel oud huisje in Heerde leeft
Wendela. Ze woont daar helemaal alleen aan de
rand van het bos.
Wendela is een beetje vreemd. Ze draagt hele
andere kleren dan de gewone mensen en ze kan
toveren. Wendela is namelijk een heksje.
Maar niet iedereen houdt van heksen. De meeste
mensen zijn bang voor al dat getover. Wendela
heeft dan ook geen vrienden en ze voelt zich
erg eenzaam. Als Wendela echter in het bos een
doos vindt, gaat dat misschien wel veranderen.
Dit boekje hebben Atalanta Nèhmoura,

N

ISBN paperback: 9789492337733
ISBN e-book: 9789492337740

AANTAL PAGINA’S: 254 SOFTCOVER

Heksje Wendela

Boekhandelprijs

samen vandoor gaan. Het avontuur loopt echter
verkeerd af als ze slavenhandelaars tegen het lijf
lopen. Thibald raakt zwaargewond, weet niet beter dan dat Aerick bij het gevecht is omgekomen
en eindigt als slaaf. Maar dan krijgt hij verhalen
te horen over een geheimzinnige strijder in de
arena van Azyra.

I

S

A

Chantal Visser en Jeroen Mies met veel liefde
voor Melanie van Oort gemaakt. Zij heeft heksje
Wendela bedacht. Melanie was heel erg ziek en
wist dat ze niet oud zou worden. Haar laatste
wens was dat een van haar verhaaltjes nog eens
als echt boek zou verschijnen. In heksje Wendela
leeft de herinnering aan Melanie voort.
Auteur: Atalanta Nèhmoura. Illustrator: Chantal
Visser / EnChantalled. Foto’s: Jeroen Mies / Jeroen
Mies Fotografie
ISBN: 9789492337603
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Rik Raven schrijft crossovers. Houd jij van Stephen King,
dan kom je ruimschoots aan je trekken, maar ook als je
houdt van teksten over gewortelde personages, waar je
als het ware omheen kunt lopen, dan krijg je waar voor je
geld. In het verleden is ze voor verhalenblad Pure Fantasy
redactrice geweest en heeft ze verhalen beoordeeld,
geredigeerd, auteurs begeleid en boeken gerecenseerd.
Ook was ze als jurylid verbonden aan verhalen
wedstrijden.
Het is waar dat ze als kind al verhalen verzon, maar het
is ook waar dat ze al die verhalen verloor na een ongeval. over.“ Over Zucht werd geschreven: “Een boek dat zijn
NAH was de diagnose. Het herstel ging moeizaam en ze

plaats verdient tussen werken van Stephen King, Edgar

heeft bijna twintig jaar geen verhaal in haar pen gehad.

Allan Poe en Bob Van Laerhoven.” Nog een recensent

Inmiddels schrijft Rik

sprak over mysterieuze

Raven verhalen die zich
afspelen in onze wereld,
maar waarin niets is zoals
het zou moeten zijn. Haar
verhalen zijn anders, met
een eigen herkenbare stijl
en die aan het denken
zet. Ze publiceerde de

“Ik ben gefascineerd
door de nacht en het
ongrijpbare en heb geen
leven meer te verspillen.
Ik schrijf dus.”

artillerie. “De levensechte
karakters zijn haar geheime
wapen, waarmee ze de
concurrentie aan kan gaan
met gevestigde schrijvers
van zowel thrillers als
fantasy.” Recht werd in
2016 genomineerd voor de

romans Bron in 2011,

Bastaard Fantasy Awards

Zucht in 2012 en Recht in 2015. Ooit noemde men haar

2015. Twee verhalen werden vertaald in het Engels:

een Stephen Kingcopycat, maar een recensent schreef:

Dalefords semicentennial mystery (Ghosts: Revenge –

“In de pers wordt Bron vergeleken met boeken van

JWKFiction 2015) en Forgotten (Demonic Possessions –

Stephen King, maar het tegendeel is waar. Het verhaal

JWKFiction 2014).

en de schrijfstijl in Bron komen zeer origineel op mij
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Bron

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

THRILLER/ HORROR/ FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 302 SOFTCOVER

Chrissy van der Haven (Stephen King fanclub):
”Bron is voor mijn gevoel een combinatie van
de Talisman en de Donkere Toren.”
Peter Schaap over Bron: “...ingenieus en wervelend geschreven.”
Rolf Dorint lijkt het te hebben gemaakt. Hij is getrouwd met de vrouw van zijn leven én hij heeft
de baan van zijn leven: schrijver. Een leven, zo op
rolletjes, kan alleen maar ellende brengen…
Want wat doe je als de inspiratie opraakt?
Wanneer zijn ‘bron van verhalen’ opdroogt en de
fantasie het laat afweten,
brokkelt Rolfs mooie leventje af.
Of toch niet?

Zucht

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

€ 17,

95
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E-book

€ 4,

99

ISBN: 9789492337078
ISBN e-book: 9789492337214

THRILLER/HORROR

AANTAL PAGINA’S: 260 SOFTCOVER

Yarrid Dhooge, recensent: “De levensechte
karakters zijn haar geheime wapen, waarmee
ze de concurrentie aan kan gaan met gevestigde
schrijvers van zowel thrillers als fantasy” Het
leven van Richard van de Wal lijkt weer de goede
kant op te gaan. Zijn vrouw Jan, eerder lijdend
aan een psychose, komt eindelijk weer naar huis.
Maar net voordat ze thuiskomt, gebeuren er rare
dingen. Zo ziet hij zijn dochters bruine ogen van
kleur veranderen. Van de ene op de andere dag
zijn ze blauw en vraagt ze hem raadselachtig of
je leven kunt opzuigen.

Recht

Boekhandelprijs

Want was daar niet een vonk van een nieuw
idee? Een mystiek verhaal, zo mooi dat het zichzelf lijkt te schrijven?
Terwijl het leven om hem heen ineenstort, bouwt
de auteur, samen met buurjongen Luuk, aan een
nieuw verhaal dat steeds diepere sporen in het
echte leven nalaat. Maar wat een zegen leek,
blijkt een vloek.
Er is iets mis.
Er is iets gruwelijk mis.

Als een vreemde snuiter, luisterend naar de naam
Jack de Pater, claimt hen te kunnen helpen,
beginnen de problemen pas echt. Een eeuwenoude vloek heeft Jack en het kleine meisje in zijn
greep. Het is aan Richard om het tij te keren. Een
opdracht die niet alleen van zijn Japanse moeder
komt.
ISBN: 9789492337115
ISBN e-book: 9789492337221

THRILLER/ HORROR/ FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 264 SOFTCOVER

Genomineerd voor de Bastaard Fantasy
Award 2015
“Hoewel de geur van kruit al een concrete aanwijzing
was, schrok Lennard zich het apezuur toen hij een
zware, monotone stem hoorde zeggen: ‘Kom mee. Ik
heb jullie de moeilijke weg naar beneden laten gaan,
de terugweg wordt wat comfortabeler, dat beloof ik.’
Alf Markobar kwam uit de muur stappen, zijn hoofd
met de grote hoed naar voren gekanteld. Zijn handen
lagen uiteraard op de kolven van zijn revolvers. De
jas waaierde breed uit achter hem en hij bracht een
buitenlucht mee die geurde naar droog gras.
‘Die lange val? Was dat niet nodig geweest?’ vroeg
Lennard. ‘Man, ik was gewond, ik moest terug.’
Hoewel Ilse Kastein en Lennard Henley nooit aan
elkaar zijn voorgesteld, werd hun leven al op jon-
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ge leeftijd verwoest door een en dezelfde man.
Ze hebben allebei verdrongen herinneringen
die nog steeds hun dagelijks leven bepalen. De
mysterieuze Endrezar belooft hen beiden wraak
of op zijn minst afsluiting. Tegen welke prijs?
In de magisch realistische wereld die in het boek
Bron gestalte kreeg, zoeken Ilse en Lennard naar
Geluk en de Bloem die zij bij zich draagt. Maar
ook Rolf Dorint als de schrijver die deze wereld
schiep, wordt nu terug zijn eigen wereld in getrokken. Tegen zijn wil.
ISBN: 9789492337245
ISBN e-book: 9789492337153

De overlevers

THRILLER

AANTAL PAGINA’S: 305 SOFTCOVER
reageren op hetzelfde gegeven. Dat wil niet zeggen dat er geen ironische contrasten zijn in deze
magisch realistische thriller. Het verhaal bevat
enkele boeiende tegenstellingen, die een sterke
invloed hebben op de hoofdpersonages. Ontmoetingen spelen ook in dit boek een belangrijke rol. De manier waarop de uitwerking van
de hoofdpersonages op elkaar wordt getoond,
is fascinerend, heftig, shockerend, maar ook
ontroerend. Verder zijn drie motieven belangrijk
in ‘De rode traan’: illusies, geweld en emoties.
Schijn wordt op verschillende manieren in het
verhaal gebruikt, vaak in relatie tot een personage. Wat gebeurt er als de schijn verdwijnt en de
waarheid tevoorschijn komt? In combinatie met
de twee andere motieven geeft het antwoord op
deze vraag de verbindende factor tussen Devi,
Tom, Jeffrey en Tara weer: kwetsbaarheid.
Bron: Ferry Visser

De overlevers is een magisch realistische thriller.
Twee zussen, een tweeling, van wie er één niet
spreekt, en twee neven, die elkaar het licht in de
ogen niet gunnen, zijn alle vier in het bezit van
opmerkelijke talenten. Hierdoor zijn ze voorbestemd om samen te komen. Zij zijn de overlevers.
Maar één van hen is verdwenen.
Bij hun zoektocht worden de drie overlevers
bijgestaan door een opmerkelijke soort hoeder
en met succes tegengewerkt door een vaag
schemerwezen.
Slaagt het overgebleven drietal er uiteindelijk in
om de vierde overlever te redden én wraak te
nemen op de ontvoerder?
‘De Rode traan’ is een meeslepend en spannend
verhaal met de nadruk niet alleen op tegenstellingen, maar tevens op het complementaire en
wordt duidelijk hoe personages met dezelfde
achtergrond of basis, heel verschillend kunnen
zijn. Met name voor de hoofdpersonages maakt
het de ontwikkeling die zij doormaken interessanter, omdat ze ieder heel verschillend (heftig)
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E-book

€ 17,95

€ 4,99

ISBN: 9789492337351
ISBN e-book: 9789492337412
Illustratie Jos Weijmer
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Literair festival, voorleesmiddag,
workshop, boekpresentatie of
evenement?
Nimisa komt over de vloer!
De auteurs van Nimisa zoeken graag hun publiek op: via festivals, schoolbezoeken, leesclubs en sociale media. Wilt u een evenement
organiseren in de boekhandel of de bibliotheek? Nimisa Publishing House heeft een breed aanbod aan mogelijkheden!
Denk bijvoorbeeld aan een voorleesmiddag met Mark van Dijk, auteur van de Prinses die haar kroontje kwijtraakte, een prachtig
sprookje op rijm met illustraties van Arthur Rackman, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
Of een vrolijke boekpresentatie voor kinderen van 10 jaar met theatermaakster Marieke Frankema. Zij vertelt het magische verhaal van
het weesmeisje Nanette. Zij wordt vreselijk gepest in het weeshuis en is dan ook dolblij als ze bij haar tante Dora in Hotel Silvermaen
mag gaan wonen! Ook al is het daar behoorlijk vreemd… Marieke Frankema verzorgt deze vertelling compleet met muzikale begeleiding!
Liefhebbers van thrillers en spannende boeken komen volledig aan hun trekken bij de boeken van auteurs Rik Raven en Mark van Dijk.
Zij komen graag over hun favoriete mysteries vertellen of lezen voor uit eigen werk. Voor de jongere liefhebbers van verborgen geheimen is er Het Mysterie van de Poldergruwel.
Wilt u een verhalenwedstrijd of schrijfworkshop organiseren? Auteurs Wouter van Gorp en Joost Uitdehaag bekwaamden zich in het
genre van het korte verhaal en komen graag hun schrijfgeheimen vertellen. Daarnaast is Van Hoofdletter tot Punt. Bullet Journal voor
schrijvers een werkboek dat redacteur Rianne Werring speciaal schreef om beginnende én ervaren schrijvers een stap verder te helpen.
Een evenement organiseren voor liefhebbers van fantasy? Marieke Frankema, Ciska Buisman, Wouter van Gorp, Joost Uitdehaag en
Rianne Werring hebben ieder hun eigen specialisme binnen dit genre. Van historische tot buitenaards, episch tot urban: deze schrijvers
vertellen graag over hun inspiratiebronnen, hun eigen werk en de plek van de fantasy binnen de hedendaagse boekenwereld.
Geïnspireerd geraakt? Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@nimisa.nl.
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Illustratie van Sander van Zijl. Fulia en haar
vriendin Eymee bij de bron. Schets voor het
Fulia tweeluik van Joost Uitdehaag.
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Joost Uitdehaag
W W W . J O O S T U I T D E H A A G . N L

Fulia is een episch low fantasyverhaal, in de geest van Tolkien,

staan ongeacht de gevolgen die dat kan hebben.’ Zijn korte

over een jonge vrouw die haar stervende wereld moet redden.

verhaal Life in a monastic lab verscheen in 2014 in Nature

Het is een bijzondere, apocalyptische roman waarin een bijna

Futures 2, een prestigieuze Engelstalige bundel. In 2018

uitgestorven mensheid zich vastklampt aan de hoop op herstel won hij brons in de prestigieuze Harland Awards. Verhalen
van een mythisch Verbond.

van hem werden in 2017, 2018 en 2019 opgenomen in de

Fans houden van de meeslepende schrijfstijl en het detail van

Edge.Zero selectie van beste vertellingen van die jaren. Naast

de middeleeuwse wereld,
waarin Joost thema’s
van alle tijden weeft.
Passievoorboeken schreef
daarover: ‘Fulia vertelt
hoe belangrijk het is dat
er mensen om je heen zijn

“Ik hou erg van oude
verhalen. Ik ben benieuwd
naar waarom dingen zijn
zoals ze zijn.”

die je steunen, die achter je

22

schrijver is hij onderzoeker bij
een biotechbedrijf. Over die
wereld schreef hij in 2020
de biomedische roman
Vechten voor Eva. Hij geniet
het meest van een mooie
zonsondergang en een goede
tripel.
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Fulia 1: Scherven van het Verbond

Het Verbond, dat alle Landen samenbindt, is uiteengevallen.
Hordes mirrax dwalen door het Orwold om iedereen te doden en
alle nederzettingen en burchten te vernietigen. In de uithoeken
van de Landen wacht een grote stroom ontheemden gelaten op de
ondergang.
Ook Annys, de gravin van Gander, vlucht. Zij wordt, samen met
haar pasgeboren dochter Fulia, opgenomen in het dorp Sayleche en
leidt daar jarenlang een onopvallend bestaan.

Joost
Uitdehaag

FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 298, SOFTCOVER
Fulia weet weinig van de geschiedenis van haar moeder. Dat verandert wanneer ze een Verbondsridder ontmoet. Hij vertelt haar de

‘Meermalen nummer één op beslist.nl‘
‘Dit is zonder twijfel het mooiste boek dat ik dit
jaar al in handen heb gehad. De middeleeuwse
Landen van het Orwold zijn magnifiek beschreven, alsook de klederdrachten, de gebouwen,
de personages.‘ – boekenvlinder.be
Het Verbond, dat alle Landen samenbindt, is
uiteengevallen. Hordes mirrax dwalen door het
Orwold om iedereen te doden en alle nederzettingen en burchten te vernietigen. In de uithoeken van de Landen wacht een grote stroom ontheemden gelaten op de ondergang. Ook Annys,
de gravin van Gander, vlucht. Zij wordt, samen
met haar pasgeboren dochter Fulia, opgenomen
in het dorp Sayleche en leidt daar jarenlang een

Scherven van het Verbond

Joost Uitdehaag
(1971) werkt in
het onderzoeksteam van een
biotechbedrijf dat
nieuwe medicijnen ontwikkelt.
Zijn hele leven is
hij al gefascineerd door de idealen
en mystiek van de middeleeuwen.
Dat inspireert hem tot het schrijven
van fantasyverhalen voor wedstrijden en tijdschriften. Eén daarvan
werd opgenomen in Nature Futures 2,
een prestigieuze Engelstalige bundel. Fulia is zijn debuutroman.

Fulia

legende van een vergeten
van het Verbond,
het verborgen
Fort de
onopvallend bestaan.
Fulialidweet
weinig
van
Agiana.
Nadat Fulia het dorp moet verlaten, begeleidt de ridder haar naar
geschiedenis van
haar
moeder.
Dat
verandert
het klooster
van Nivantes.
Daar wordt
langzamerhand
duidelijk
wat voorafging aan het ineenstorten van het Verbond en welke rol
haar moeder daarin speelde. Tegen de wil van haar omgeving in bewanneer ze een
vergint Verbondsridder
Fulia aan een gevaarlijke tocht om hetontmoet.
Verbond te herstellen Hij
…
telt haar de omstreden legende van een vergeten
lid van het Verbond, het verborgen Fort Agiana.
Nadat Fulia het dorp moet verlaten, begeleidt de
ridder haar naar het klooster van Nivantes. Daar
wordt langzamerhand duidelijk wat voorafging
aan het ineenstorten van de Landen en welke rol
haar moeder daarin speelde. Tegen de wil van
haar omgeving in begint Fulia aan een gevaarlijke
tocht om het Verbond te herstellen…
www.joostuitdehaag.nl/fulia

9 789460 860690

www.booksoffantasy.com

Cover_Fulia.indd 1

ISBN: 9789492337023
ISBN e-book: 9789492337207

Fulia 2: De Laatste Tocht
Het afsluitende deel van het Fulia tweeluik.
‘Vlot leesbaar fantasyavontuur met levensechte
personages, vol menselijke fouten en gebreken’
– Biblion
‘Een mooi, goed opgebouwd verhaal met een
rijke historische achtergrond’ – Fantasywereld.
‘Een afsluiting die het gevoel even hard aanspreekt. Meer dan zomaar een fantasyverhaal’ –
passievoorboeken.com

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

Boekhandelprijs

E-book

€ 17,95

€ 4,99

Boekhandelprijs

E-book

7-4-2015 1:42:13

FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 310, SOFTCOVER

geslagen trekt ze met de overlevenden de bergen
in, op zoek naar het mythische Fort Agiana, het
verborgen negende lid van het Verbond. Maar
naarmate ze langer onderweg is, wordt er door
steeds meer mensen getwijfeld aan het nut van
de tocht en ontstaan er heftige ruzies in haar
vriendenkring. En zo, terwijl ze steeds dichter bij
haar doel komt en Fulia steeds meer te weten
komt over de ware aarde van de demon, lijkt
herstel van het Verbond verder weg dan ooit...

Nadat ze vertrokken is uit de Landen, wordt Fulia
met haar leger ingesloten door de hordes van de
oerdemon Achlais Mentron. Op de heuvel van
Raura vecht ze een verschrikkelijke slag uit. Aan-

ISBN: 9789492337139
ISBN e-book: 9789492337184

Fulia 1: The Shards of the Covenant

FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 300, SOFTCOVER

who love her, Fulia starts on a dangerous journey
to save the Lands.

The Covenant that binds all Lands has collapsed.
Hordes of ferocious demons, called mirrax, roam
the lands of the Orwold and destroy the last remaining hamlets and castles. Hidden deep in the
forest, groups of fugitives resign themselves to
death. Also Annys, the countess of Gander flees
to a remote village together with her newborn
daughter Fulia.

The much-praised Dutch fantasy novel about
coming together in a destructed world, now in
translation.
ISBN English edition e-book: 9789492337467
ISBN English edition paperback: 9789492337481

Fulia grows up knowing little of the plight of
her mother, but that changes when she meets a
knight who tells her about the Covenant and its
exiled member: the hidden Fortress of Agiana.
When Fulia has to leave her village, the knight
guides her to the monastery of Nivantes. There,
she discovers that her own mother caused the
demise of the Covenant. Against the will of those
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Vechten voor Eva

Boekhandelprijs

E-book

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 306, SOFTCOVER

Eva de Jager, moeder van twee, krijgt te horen
dat ze huidkanker heeft en ten dode is opgeschreven. Haar vriendin Manon is vastbesloten te
vechten, maar verzuipt in de wereld van de grote
farmaceutische bedrijven, academische centra en
klinische proeven. Dan ontmoet ze Richard, een
recent ontslagen en gedreven onderzoeker, die
de sleutel heeft tot een medicijn dat binnenkort
wereldnieuws zal worden. Samen zetten ze een
gewaagd plan op, om te zorgen dat Eva het
experimentele middel op tijd kan krijgen.

Het verhaal van Manon, Eva en Richard neemt
je mee in de wereld van het kankeronderzoek,
naar de ontdekking van een van de effectiefste
medicijnen tegen kanker ooit, een Nederlandse
uitvinding. Het verhaal laat je beleven waarom
het zo moeilijk is om geneesmiddelen te ontdekken, en waarom het soms toch lukt om een
doorbraak te forceren.
ISBN: 9789492337665
ISBN e-book: 9789492337672

€ 21,99 € 11,99
Illustratie Sander van Zijl
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(Bullet-)Journals
Wist je dat je bij Nimisa niet alleen terecht kunt voor een ontspannen roman, een prettig voorleesboek
of een spannend verhaal? Met onze (bullet-)journals helpen we jou om het beste uit jezelf te halen!

Van Hoofdletter tot punt.

SELF HELP/PERSONAL DEVELOPMENT
RIANNE WERRING

journal. Met leuke weetjes, opdrachten om zelf
uit te werken en handige lijstjes en natuurlijk heel
veel ruimte om zelf aan de slag te gaan. En wist
je dat er ook nog een website is met heel veel
aanvullend materiaal? Waar wacht je nog op:
schrijf dat boek!

Ben je zelf schrijver en ben je op zoek naar tips
om je werk te verbeteren? Of heb je überhaupt
nooit de stap durven zetten om je verhaal aan
het papier toe te vertrouwen? Dan kan Van
Hoofdletter tot punt. Bullet Journal voor Schrijvers je vast verder helpen!
Rianne Werring is naast auteur ook literatuurwetenschapper, redacteur en manuscriptdokter,
en zij heeft de beste do’s en don’t’s uit haar
verzameld en gebundeld in dit handzame bullet

ISBN: 9789492507129
Boekhandelprijs

€ 10,95

Morning Magic Journal

je dagboek schrijven, maar dan met intentie en
meer diepgang).
Alles is erop gericht om jou te helpen productiever, gelukkiger en energieker in het leven te
staan, zodat je van elke dag een fijne dag kunt
maken zonder stress en moeite.

Als je je ochtend goed begint, zet je de toon voor
de hele dag.
Als je goede dagen hebt, heb je een goed, gelukkig leven!
Het Morning Magic Journal is een methode en
dagboek ineen. Alle onderdelen van een fijn
ochtendritueel vind je erin terug, en er is ruimte
om alle geschreven onderdelen in te kunnen
opschrijven.
Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld de planning
van je dag, je affirmatie, de dingen waar je
dankbaar voor bent en journaling (‘gewoon’ in

Je kunt je eigen Morning Magic maken, of het
programma dat erbij hoort volgen.
ISBN 9789492337658

SELF HELP/PERSONAL DEVELOPMENT
426 PAGINA'S
MARIEKE FRANKEMA

Juist de onderbelichte kant van het afvallen: de
mindset en de persoon ín het lichaam, krijgt de
aandacht die het nodig heeft.
Als jij echt wilt veranderen…
Als jij klaar bent met het jojo’en en de strijd…
Als jij wilt leven vanuit liefde voor je lijf…
Dan is dit journal de eerste stap. Geniet van je
reis.

Gezondheid is meer dan voeding en bewegen.
Zelfs meer dan lifestyle. Het draait om wie je
bent, van binnen.
Dit journal helpt je op weg naar een gezond
lichaam waarin jij je thuis voelt. Het is primair
bedoeld om in te zetten voor je afvalproces, maar
je zult merken dat er veel meer voor je verandert
op het moment dat je dit journal gaat gebruiken.
Lichaam, geest en brein zijn onlosmakelijk verbonden. Daarom staan deze facetten van je leven
alledrie centraal in het Health&Body Journal.
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€ 19,95

Health&Body Journal
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SELF HELP/PERSONAL DEVELOPMENT
390 PAGINA'S
MARIEKE FRANKEMA

ISBN 9789492337757
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Rianne Werring
W W W . W E R R I N G W E R K . N L

Zodra ze haar eerste boek in handen kreeg, ging er voor
Rianne Werring een nieuwe wereld open. Geen wonder
dat ze van boeken lezen en schrijven haar werk ging
maken. Ze ging Literatuurwetenschap studeren aan
de universiteit Leiden, was recensent en eindredacteur
voor www.fantasyboeken.org – de eerste Nederlandse
recensiewebsite voor YA, science fiction en fantasy – en
tegenwoordig is ze manuscriptdokter bij haar eigen
redactiebureau, www.midgard-manuscripten.nl. Dat doet
ze samen met haar goede vriendin Mara Li, auteur van
van de Eiland in de Mist-trilogie.

de opera van W.A. Mozart en volgt het oorspronkelijke

Om gevoel te krijgen voor verschillende genres en

libretto. Daarnaast is er een historisch element aan

verhaallengtes, schreef ze korte verhalen, waarvan er

toegevoegd: prins Tamino is niet langer een figuur zonder

een aantal gepubliceerd
werden: horror in Insomnia,
spannende verhalen tegen
het slapengaan (2014),
misdaadthriller in Nordic
Noir (2016), YA fantasy

verleden, die zonder uitleg

“Ik schrijf waar ik van
houd. Mooier kun je het
niet hebben!”

in Magisch (2017) en

op komt dagen, maar een
zoon uit het geslacht van
Bourbon-Parma: verwant
aan Lodewijk XVI van
Frankrijk aan de ene kant
en aan de Keizers van

YA Romance Wonderland (2017). Naar aanleiding van

het Heilige Roomse Rijk aan de andere. Dat lijkt een

haar werk als manuscriptbeoordelaar schreef ze Van

gezegende positie, totdat de Franse Revolutie aanbreekt

Hoofdletter tot punt. Bullet Journal voor Schrijvers: een

en daarna Napoleon Bonaparte op het schouwtoneel van

boekje met opdrachten, testjes, lijstjes en tal van tips en

de wereld verschijnt…

trucs voor beginnende en ervaren schrijvers, om met hun

Ondertussen werkt ze aan een tweede roman, die zich

eigen verhalen aan de slag te gaan.

afspeelt in het vijftiende-eeuwse Venetië.

Haar eerste roman, De toverfluit, is een mix van
historische fictie en fantasy. Het boek is gebaseerd op
26
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De toverfluit

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 282 SOFTCOVER

De toverfluit, de eerste roman van Rianne
Werring, is een half historische, half fantastische hervertelling van de beroemde opera
van Wolfgang Amadeus Mozart en Emanuel
Schikaneder.
De Koningin van de Nacht heeft een kampioen
nodig voor haar pasgeboren dochter, iemand die
haar haar rechtmatige erfenis kan terugbezorgen
nadat die haar is ontstolen door haar tegenstander Sarastro. Ze geeft haar dienaressen de opdracht hem te maken, en dankzij hun inmenging
wordt prins Tamino van Bourbon-Parma geboren.
Hij lijkt een gouden toekomst in het verschiet te
hebben: aan de ene kant is hij verwant aan de
koning van Frankrijk, aan de andere kant van de
Keizer van het Heilige Roomse Rijk! Maar dan
breekt de Franse Revolutie uit...

Iedereen kent de betoverende muziek van de
opera De Toverfluit. Lang niet iedereen kent het
verhaal…
Prins Tamino van Bourbon-Parma reist terug
naar zijn geboortestad om zijn zuster te bezoeken. Van zijn familie is niet veel meer over: wie
niet gesneuveld is onder de guillotine, is door
Napoleon Bonaparte verjaagd. Tamino legt zijn
hoofd te slapen in Parma maar ontwaakt in het
Rijk van Dag en Nacht, waar de Koningin van de
Nacht hem op hartverscheurende wijze verzoekt
om haar dochter te redden. Tamino gaat op pad,
geholpen door de montere vogelvanger, en zal
spoedig ontdekken dat hij meer wortels heeft in
het Rijk dan hij gedacht had – en dat hem daar
wellicht een betere toekomst wacht dan in het
achttiende-eeuwse Europa. Maar kan hij zijn
vorige leven zomaar de rug toekeren?

Een unieke bundeling van geschiedenis, fantasy
en muziektheater!
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ISBN: 9789492337559
ISBN e-book: 9789492337627
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E-book

€ 17,95

€ 4,99

cover van De Toverfluit,
getekend door Sander van Zijl
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Wouter van Gorp
W W W . T H E W R I T I N G W O U T E R . N L

“Verhalen zijn wat ons
verbindt. Er is niets beters
dan daarmee bezig zijn.”
Wouter van Gorp is docent klassieke talen en fervent fan

waarin het Brabant uit de Tweede Wereldoorlog via 75

én schrijver van verbeeldingsliteratuur. Hij debuteerde

persoonlijke verhalen wordt verkend.

in 2015 met The Wanderers, Spinner’s soldier, een

In zijn weinige vrije tijd geniet Wouter van zijn

Engelstalig fantasy-epos. Sindsdien richt hij zich op het

gezinsleven met vrouw en kind, van wandelingen,

schrijven van korte verhalen, en heeft hij meerdere prijzen bordspellen en, natuurlijk, boeken.
in de wacht gesleept, waaronder de tweede prijs bij de

In zijn nieuwe boek Schemerwoorden, zojuist verschenen

Harland Verhalenwedstrijd 2017 (Jongen van Elf) en een

bij Nimisa, bundelt van Gorp de verhalen – in de genres

nominatie voor de Edge Zero Award 2017 (De Beste

fantasy, sciencefiction en historische fictie – waarmee hij

Bedoelingen).

zichzelf het schrijversambacht heeft geleerd, en waarmee

Naast het schrijven over verzonnen werelden heeft

hij diverse prijzen won.

van Gorp ook een voorliefde voor geschiedenis. Zo

Op dit moment werkt Wouter aan een nieuwe roman en,

reflecteerde hij in een panel van Erfgoed Brabant op

zoals bijna altijd, aan één of twee korte verhalen.

het jongerenbeleid van heemkundekringen, en schreef
hij mee aan het ambitieuze Crossroads Brabant-project,
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Schemerwoorden

ROMAN

AANTAL PAGINA’S: 324 SOFTCOVER
De Con-Artist
4e plaats Trek Sagae 2017
“Een finalewaardig verhaal, goed opgezet en
uitgewerkt.”
-Edith Louw, jurylid Trek Sagae 2017

Een demon met gewetensbezwaren. Een helm
die niets dan narigheid brengt. Een DJ draait voor
vijftien planeten. Een kassière ziet de toekomst
in de boodschappen op haar band. Een Romein
tracht zijn geluk in de filosofie te vinden. Een
kerstman op een boot heeft sinistere bedoelingen. SCHEMERWOORDEN: verhalen die je maar
beter uit het zonlicht kunt houden.

SCHEMERWOORDEN is de eerste bundel korte
verhalen van Wouter van Gorp. De afgelopen
jaren heeft hij zich fanatiek op het schrijven
gestort, meegedaan aan vele schrijfwedstrijden
en verscheidene hoge plaatsingen en prijzen
verworven (nominatie EdgeZero award, 2e prijs
Harland Awards 2017, 4e prijs Trek Sagae 2017).
SCHEMERWOORDEN bundelt de korte verhalen
– in de genres fantasy, science fiction en historische fictie – waarmee deze auteur zichzelf het
schrijversambacht aanleerde.

SCHEMERWOORDEN bevat o.a. de volgende
verhalen:
Jongen van Elf
2e prijs Harland Awards 2017
“Een sprookjesachtig verhaal met een grimmig
kantje dat schreeuwt om uitgewerkt te worden
tot een roman.”
-Monique Manshanden, jurylid Harland Awards
2017

Boekhandelprijs

€ 17,95

ISBN: 9789492337498
De Beste Bedoelingen
5e plaats Harland Awards 2017
Nominatie EdgeZero Award 2017
“De hel -voorgesteld als een bureaucratische afspiegeling van onze samenleving met een snufje
Jeroen Bosch.”
-Roderick Leeuwenhart, jurylid Harland Awards
2017, auteur van Pindakaas en Sushi
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illustratie Vince Trommel
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Gezamenlijk project
Legenden uit de Liemers
De Liemers is een gebied in Gelderland waar het
nog gonst van de sagen en legenden. Zeven auteurs van uitgeverij Nimisa Publishing House hebben ieder een legende uitgezocht en herverteld.

Boekhandelprijs

€ 17,

95
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Heb je ooit over het proces van Mechteld ten
Ham, de heks van Bergh gelezen? De oude
vrouw die in 1605 haar eigen proces aanvroeg
om te bewijzen dat ze geen heks was.
Weet je waarom Huize Babberich ook wel kasteel
Halsaf wordt genoemd?
Ken je de bitterzoete sage van vrouwe Fredegunde van de Nevelhorst?
Wist je dat er ooit een heel dorp verzonken is in
het meer van de Breuly?
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FANTASY

AANTAL PAGINA’S: 168 SOFTCOVER

Ben je ooit het witte wief van Montfertland
tegengekomen voor een dans?
Heb je ridders van de Ploen en de Magerhorst
horen vechten in de kerstnacht?
En weet je waarom het landgoed Sevenaer zo
bijzonder is?
Op de grens van volksvertelling en verbeelding
vind je wellicht de waarheid over het ontstaan
van deze verhalen. Ga je mee op ontdekkingsreis?
ISBN: 9789492337573

WIST U
DAT?

WORDT VERWACHT
Midwinterverhalen

Midwinterverhalen is een verhalenbundel die zich afspeelt in de
wereld van de kronieken van Ulriach de Waanzinnige en de gebeurtenissen behandelt die in de serie kort genoemd worden maar
niet verder uitgewerkt zijn. Met o.a. verhalen over Ghynahr en
Zenya, Egilolf en Salea, Kara en Nesh, Thibald e.a.

... Er van Dochter van de
Zilv’ren maan een lied
op youtube staat, waarin
op wonderlijke wijze de
vermoorde moeder, Kyra, samen met haar dochter Mara
een duet zingt.
... Zie Youtube, Lied van de
Maan - Kimberly Premraj &
Dewi Huijssoon.
... Joost Uitdehaag in het
dagelijks leven werkt in een
team dat nieuwe medicijnen
ontwikkelt?
... Joost alles kijkt en leest
wat hij kan zien over biologie en geschiedenis.
... Hij aan de universiteit van
Oxford les heeft gegeven.

Dolers

In een door zombies overspoelde wereld gaat Max op zoek naar
een medicijn om de zombieficatie van zijn oudste dochter terug te
draaien.
Van de ene op de andere dag bevind Max Berkheij zich in een
nachtmerrie als er een wereldwijde zombieplaag uitbreekt. Het
virus krijgt hem en zijn vijfjarige dochter niet te pakken, maar het
weet wel zijn zevenjarige dochter en zijn vrouw te grijpen.

... Atalanta, samen met
een aantal mensen, twee
kostuums van de personages
uit de Erfwachter heeft gemaakt, en dat er een heuse
Araaf op Castlefest rondloopt. En dat deze kostuums
ook voor andere gelegenheden gebruikt gaan worden.

Door een bijzonder toeval ontmoet hij de bedenker van het virus.
Als deze hem over een medicijn vertelt, gaat Max onmiddellijk op
zoek. Maat toeval bestaat niet en Max ontdekt zaken die hij liever
nooit had geweten.
Dolers is een luguber, maar meeslepend verhaal over de grenzeloze
liefde tussen een vader en zijn dochters. Dit is het eerste deel van
de Dolers trilogie.

... Wist u dat Mark van Dijk
een fervent boekenverzamelaar is? Zijn collectie bestaat
uit zo’n 1000 gesigneerde
eerste drukken en nog eens
zo’n 2500 leesexemplaren.

Wilt u als boekhandel of bibliotheek graag een keer een

De auteurs van Nimisa zijn zeer actief met het promoten

auteur van Nimisa uitnodigen voor een workshop, lezing of

van hun boeken. Je kunt ze dan ook op diverse

signeersessie? Neem contact op met info@nimisa.nl

evenementen en tijdens signeersessies in boekhandels en

Ook kunnen wij in overleg POS materiaal leveren of

bibliotheken door heel Nederland en België ontmoeten.

meehelpen met het bedenken van een thema of prijsvraag.

Voor de meest recente data zie www.nimisa.nl
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