
FANTASY
Ontdek via een boek of een 
film de wereld van fantasy. 
Historisch of magisch, 
voor elk wat wils in deze lijst. 
De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan 
oplopend in deze lijst. De romans 
staan alfabetisch gerangschikt, 
op auteur.

“One day, you will be old 
enough to start reading 
fairytales again.”
C.S. Lewis
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Informatief

“All stories are ultimately 
about the fall.”
J.R.R. Tolkien 

Amigurumi fantasy: 
eenhoorns, draken en veel meer! 
(625.7)

Haal je haaknaald tevoorschijn en schuif je 
fijnste stoel erbij: met de patronen in deze 
gloednieuwe verzameling tover je in een 
handomdraai 14 fantastische amigurumi uit 
je haaknaald!

The lord of the rings: de reisgenoten: 
in beeld en ontwerp (798.53)

Ontwerpen voor decors, kostuums, wapens, 
monsterlijke wezens en speciale effecten die 
werden gebruikt voor de verfilming van  
‘The lord of the rings’ van Tolkien. Lees ook: 
The lord of the rings: de twee torens: in beeld 
en ontwerp.

The hobbit: an unexpected journey: 
filmboek (798.53)

Informatie over de verfilming van  
‘The Hobbit’ van Tolkien, afgewisseld met 
korte interviews met de acteurs. 
Lees ook: The hobbit: The desolation of  
Smaug: filmboek en The hobbit: The battle  
of the five armies: filmboek.

GEORGE MARTIN 
De wereld van ijs & vuur: de verborgen 
geschiedenis van Westeros en Game of 
thrones (855.6)

De geschiedenis van Westeros in verhalen, met 
onder andere aandacht voor de prehistorie, de 
Targaryen koningen en de zeven koninkrijken. 
Met veel kleurenillustraties.

Over vampiers en weerwolven: 
een cultuurgeschiedenis 
(908.5)

Angst voor de dood en angst voor de doden,  
daaruit moet het geloof zijn geboren aan de 
lugubere wezens die hier voor het eerst aan het 
volle licht worden blootgesteld in een aan hen 
gewijde Nederlandse monografie. 

Achter de schermen
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Romans

BRADLEY P. BEAULIEU 
De twaalf koningen van Sharakhai

Sharakhai wordt al eeuwenlang geregeerd door 
twaalf wrede koningen. Er is geen hoop op vrijheid 
voor wie onder hun juk leven. Tot Çeda, een dap-
pere, jonge vrouw uit de westelijke sloppenwijken, 
de wet van de koningen negeert door naar buiten te 
gaan op de heilige nacht van Beth Zha’ir. 
Lees ook de andere delen van ‘Het lied van het 
gebroken zand’.

BRIDGET COLLINS  De boekbinder

Emmett, een jonge boerenzoon, gaat in de leer bij 
een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren 
gave heeft om herinneringen van mensen te wissen 
en in een boek vast te leggen. Een dergelijk boek 
kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. 
Op een dag doet Emmett een verbijsterende ont-
dekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn 
mentor ontdekt hij een boek met zijn eigen naam 
erop.

PETRA DOOM
Overstekers

Mirabel is vanuit de magische wereld Aeterna 
naar de aarde gekomen. Nu bemiddelt ze wanneer 
andere overstekers naar de aarde komen en in  
conflict komen met elkaar of met mensen. Eerste 
deel in de reeks ‘Een kracht ontwaakt’.

DIANA GABALDON
De reiziger

Wanneer een vrouw 250 jaar terug in de tijd 
wordt geplaatst komt ze terecht in de wereld van 
de Schotse clans met hun intriges en oorlogen, 
waar ze zich als buitenstaander moet zien te 
handhaven. 
Lees ook de andere delen in de Reiziger-cyclus.

NEIL GAIMAN 
Noorse goden

Hervertelling van Noorse mythen in verhalen over 
onderlinge ruzies en wedstrijden, verraad en  
samenwerking tussen goden als Odin, Thor en 
Loki, dwergen en reuzen. 
Lees ook de andere boeken van Neil Gaiman.

TERRY GOODKIND
Maîtresse van de dood

Tovenaar Nathan en de meesteres van de dood, 
Nicci, gaan de strijd aan met zeemonsters, zom-
bies en magiërs om de wereld te behoeden voor 
de ondergang. 
Lees ook de andere Kronieken van Nicci.

Noorse mythes
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PIERRE GRIMBERT
De erfgenamen

Een klein groepje mensen dat een magisch  
geheim deelt, wordt opgejaagd door  
onbekende moordenaars.  
Lees ook de andere delen van 
‘Het geheim van Ji’.

DEBORAH HARKNESS 
De eeuwige tijd

Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg 
Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew 
Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod 
dat hij niet kan weigeren: een kans op een 
nieuw, eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, 
maar het leven van een vampier is niet zo 
zorgeloos als hij dacht. 

N.K. JEMISIN 
Het vijfde seizoen

Het continent De Stilte heeft te kampen met 
uitbarstingen van de aarde, die bedwongen 
kunnen worden door Orogenes, personen met 
speciale krachten, die daardoor echter ook 
angst oproepen en daarom onderdrukt wor-
den. Het eerste boek in de reeks ‘De gebroken 
aarde’.

ERIKA JOHANSEN
De kroon van de Tearling

Als de dochter van de vorige koningin van de Tearling 
19 jaar is, komen mannen van de Koninklijke Garde 
haar halen om haar in de Veste tot koningin te kronen. 
Lees ook de andere delen van de ‘Koningin van de 
Tearling’.

SARAH J. MAAS 
De glazen troon

De stoere sluipmoordenares Celeana wordt  
uitgenodigd om deel te nemen aan een toernooi om 
de nieuwe kampioen van de koning te worden. 
Maar dan sterven de andere deelnemers een voor een 
op geheimzinnige wijze. 
Lees ook de andere delen van de reeks 
‘De glazen troon’.

GEORGE R.R. MARTIN
De opkomst van het Huis Targaryen van Westeros

Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en Vuur 
begon, veroverde Aegon Targaryen met zijn zussen-
gemalinnen en hun drie draken het continent Weste-
ros. Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de 
heerschappij in stand. Tot Robert Baratheon de waan-
zinnige koning Aerys II van zijn troon stootte. 
Lees ook de reeks ‘Het Lied van IJs en Vuur’ 
(Game of thrones).

Romans

Magie & Mysterie



          Boekenwijzer Fantasy 

www.wolfsput.be/volwassenen5

LISA MAXWELL
De laatste magiër

Een jonge vrouwelijke Mageus uit Manhattan kan 
de tijd manipuleren en krijgt de opdracht om naar 
het jaar 1902 te reizen om te voorkomen dat een 
boek wordt vernietigd en daarmee de toekomst 
van de Mageus veilig te stellen. 
Lees ook de andere delen uit de reeks ‘Magiër’.

NAOMI NOVIK 
Zilvergaren

Ook sprookjes behoren tot het fantasygenre, 
zoals deze sprookjesachtige hervertelling van 
de klassieker ‘Repelsteeltje’.

CHRISTOPHER PAOLINI 
De drietand, de heks en de draak. 
Boek 1, Eragon

Het is jaren geleden dat Eragon het land verliet 
om de nieuwe generatie Drakenrijders te stichten. 
Nu wordt hij geconfronteerd met een zee aan  
verantwoordelijkheden: een drakenvesting  
opzetten, leveranciers aantrekken, draken- 
eieren bewaken en het hoofd bieden aan  
vijandige Urgals en elven. 
Lees ook de andere boeken uit de reeks Eragon.

DANIEL POLANSKY
De wreker van Laagstad

Een voormalig soldaat, die in het criminele deel 
van de hoofdstad werkt als drugshandelaar, 
raakt betrokken bij een vies zaakje dat tot de 
hoogste regionen reikt. 
Eerste deel van de ‘Laagstad’-trilogie.

NORA ROBERTS 
De cirkel van zes

Een middeleeuwse tovenaar krijgt de opdracht 
samen met vijf anderen op te treden tegen het 
kwaad. 
Lees ook de andere delen van de ‘Cirkel’-trilogie 
en ‘Sterren’-trilogie.

ANTHONY RYAN 
Het vuur van de draak

Een spionne, een kruimeldief, die magische 
krachten krijgen van drakenbloed, en een marine-
officier zoeken tijdens een oorlog een mythische 
witte draak. 
Lees ook de andere verhalen van de ‘Draconis 
Memoria’-reeks.

Romans

Sprookjes Populair
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ANDRZEJ SAPKOWSKI 
Het bloed van de elfen

Ciri, kleindochter van koningin Calanthe, zal volgens 
een profetie door haar magische krachten en elfen-
bloed de wereld veranderen. Ze krijgt daarom van 
Geralt van Rivia een opleiding om haar krachten onder 
controle te houden. Lees ook de andere delen van de 
reeks ‘The witcher’.

V.E. SCHWAB
De kleuren van magie

Er zijn 4 verschillende Londens. Grijs Londen: vies, 
saai en zonder magie. Rood Londen, een welvarend 
rijk waar magie wordt vereerd. Wit Londen, waar men 
vecht om controle over de magie. En ooit was er Zwart 
Londen - maar daar heeft niemand het meer over. Kell 
is een zeldzame magiër die tussen de verschillende 
versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen 
zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een 
avontuur dat hem naar alle uithoeken van de stad 
brengt. 
Lees ook de andere delen van de ‘Scherming’-trilogie.

J.R.R. TOLKIEN 
De val van Gondolin

Het allerlaatste ongepubliceerde boek van Tolkien  
en het eerste verhaal dat hij schreef over Midden- 
aarde. ‘De val van Gondolin’ volgt de ultieme kracht- 
meting tussen ‘de bron van alle kwaad’ Morgoth en  
de zeegod Ulmo. 
Lees ook de andere romans van J.R.R. Tolkien.

TAD WILLIAMS
De kroon van heksenhout. 1

De mensen van Osten Ard maken zich klaar om 
opnieuw de strijd aan te gaan met hun aartsvijanden 
de Nornen. Deel 1 van ‘De laatste koning van Osten 
Ard’ en het vervolg op de reeks ‘Heugenis, smart en 
het sterrenzwaard’. 
Lees ook de andere romans van Tad Williams. 

PEN STEWART 
Wintercode

Als de Orde van de Winterkinderen wordt overvallen 
door harpijen, moet Chloë als enige overlevende vluch-
ten en ongewild een rol spelen bij het lot van haar 
wereld Laersinweld. Geïlustreerd met schilderijen van 
de auteur. Eerste deel van de ‘Winter’-trilogie.

Romans

De schrijfwolf  Bibliotheek De Wolfsput organiseerde in het najaar 2019 
in het kader van ‘November Fantasymaand’ in Westrand, een schrijfwedstrijd. Pen 
Stewart, een Belgische Fantasy-kenner/fan/schrijfster was voorzitster van de jury. 
De 5 beste verhalen kan je lezen op onze E-reader Fantasy & Science-fiction.  
De winnaar was Jacob Dens met het verhaal ‘Naar Gods evenbeeld’ (zie ook lees- 
fragment hierna), nummer 2 werd Jan Sebrechts met ‘Kringloop van het leven’.  
Verder werden ook bekroond Sander de Leeuw met ‘Draag ten alle tijden je masker’,  
Bruno Lowagie met ‘Jeremia 29:11’ en Patricia Van den Elzens ‘Vurig verlangen’. 

Van eigen bodem
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Winnaar De schrijfwolf: leesfragment

NAAR GODS EVENBEELD
Jacob Dens
Het mooiste geschenk dat ze kon geven, bedacht opper-
rechter Fortuna terwijl ze de geschenkentafel links liet 
liggen, was ongetwijfeld haar eigen aanwezigheid.
‘Was jij op het sterfdagfeestje van heer Erro?’ zouden de 
eilandbewoners elkaar vragen.
En ze zouden knikken, of, waarschijnlijker, het hoofd 
schudden. ‘Neen - maar ik hoorde dat zelfs opperrechter 
Fortuna daar is verschenen.’
‘Fortuna de Onfeilbare? Zo zie je maar, heer Erro was een 
respectabel man. Een filantroop, dat was hij, God hebbe 
zijn ziel.’
Dus ziezo, haar aanwezigheid had de illustere heer Erro 
al verheven van welgestelde levensgenieter naar respec-
tabele filantroop. Welk beter cadeau voor een sterfdag-
feestje dan een opgepoetste nagedachtenis?
In werkelijkheid was de in het zwart gehulde Fortuna niet 
hier vanwege heer Erro, noch voor de resem nakome-
lingen die Erro’s vrijgevigheid op nonfinancieel gebied 
hem had bezorgd. Ze was niet hier voor zijn vroegere 
drinkbroeders, noch voor het feestvierende deel van de 
lagere adel of voor de schaars geklede jongedames die 
per ongeluk tegen oude rijke mannen opbotsten.
‘Waarzegger Delfo?’
Het veel te warme pak en geoliede haar gaven Delfo’s 
opgeschrikte gezicht een vochtige glans. ‘Opperrechter 
Fortuna! Wat een welkome verrassing.’
Een gebaar naar het verder lege tafeltje. ‘Mag ik een 
stoel bijschuiven?’
‘Natuurlijk, natuurlijk.’ De waarzegger leek oprecht blij 
om een bekend gezicht te zien. ‘Dit is mijn derde sterf-
dagfeestje deze week, en ik moet toegeven dat ik de 
uren aan het aftellen ben... Wat brengt ú hier?’
‘Mijn respect betuigen,’ loog Fortuna terwijl ze naast 
hem plaatsnam. ‘Kent u het slachtoffer?’
‘Niet echt. Maar ik ben degene die zijn dood heeft voor-

speld,’ haalde waarzegger Delfo zijn schouders op. ‘Toen 
ik nog een zaakje had op de vismarkt aan het strand. Zijn 
familie vroeg of ik vandaag een woordje kon zeggen.’
Fortuna staarde naar de waterige ogen en glanzend 
bleke huid. Kon je jaren vismarkt ooit werkelijk van je af 
schrobben?
‘Heeft u uw toespraak al gegeven?’
‘Nog niet. Ik ben aan het wachten tot -’
De waarzegger werd onderbroken door een daverend 
applaus: een grijzende en grijnzende man was opge-
staan aan de eretafel vooraan en hief het glas.
‘Speech!’ klonken verscheidene stemmen luid. ‘Speech!’
‘Niet nóg een speech,’ kreunde Delfo in zijn beker. ‘Dit is 
al de vijfde keer vandaag dat hij...’
‘Geachte aanwezigen!’ schreeuwde de grijsaard vooraan 
met enigszins dubbele tong. ‘Ik heet jullie nogmaals van 
harte welkom op mijn... op mijn sterfdagfeestje!’
Gejoel, gejuich en gebonk op tafels. ‘Erro! Heer Erro!’
‘Vierenzeventig jaar ben ik geworden!’ herhaalde het ten 
dode opgeschreven feestvarken wat iedereen reeds wist. 
‘Vierenzeventig jaar, en deze laatste dag is een prima 
repe... represent... een prima voorbeeld van gans mijn 
leven: goed volk, veel drank en blijven doorgaan tot het 
laatste moment!’
‘Jammer genoeg wel,’ mompelde Delfo onder dekking 
van een tweede salvo applaus. ‘Heer Erro heeft me 
gevraagd mijn eigen toespraak pas te geven nádat hij 
het loodje heeft gelegd. Ik had gedacht dat hij tegen het 
avondeten wel zou zijn heengegaan, maar hij ziet er nog 
net zo levendig uit als deze ochtend.’
‘Je hebt geen exact uur van overlijden voorspeld?’
‘Toen hij op zijn veertig eindelijk langskwam voor een 
profetie, kon ik hem enkel een datum geven. Spreek met 
zijn jongste zoon als je graag een gokje wilt wagen over 
het uur van overlijden. Of over de oorzaak van zijn dood.’ 
De waarzegger nam een slokje uit zijn beker. ‘Vanwege 
mijn beroep mag ik natuurlijk niet deelnemen aan derge-
lijke weddenschappen.’
‘Ik bedacht net dat ik nog enkele aanwezigen niet op 

gepaste wijze... heb bedankt!’ negeerde heer Erro de 
wegsijpelende aandacht van zijn publiek. ‘Simon! 
Ondanks onze, euh, meningsverschillen van de laatste  
jaren, heeft Simon jarenlang trouw aan mijn zijde 
gestaan. Vroeger was hij altijd mijn beste... Waar zit 
Simon? O, Simon is al naar huis. De volgende dan maar: 
Filippa!’
‘Dezer dagen gaat iedereen natuurlijk al met hun baby’s 
langs een waarzegger,’ keerde Fortuna haar pafferige 
lichaam terug richting haar tafelgenoot. ‘Iedereen wil 
al vanaf dag één de levensduur van het kind weten. 
Daarom was u ook uit die handel gestapt, nietwaar?’
‘Inderdaad. Je doet daar niet veel anders meer dan ont-
goochelde ouders troosten. Mag ik vragen... als dat niet 
te persoonlijk is...’
‘Natuurlijk mag u vragen stellen!’ De opperrechter had er 
immers baat bij een tijdelijke vertrouwensband te vein-
zen. ‘Zelf was ik tien toen mijn ouders mijn sterfdatum 
lieten voorspellen.’
Anderen beschouwden hun vastgelegde dood vaak als 
een bron van smart, of als een mogelijkheid om op het 
einde ruimschoots terug te blikken op het voorbije leven. 
Voor Fortuna was haar sterfdatum – binnen eenentwintig 
jaar – vooral een deadline waartegen ze haar ambities 
verwezenlijkt moest zien.
‘Maar u werkt nu niet meer op de vismarkt. Wel onder 
rechter Alexander, nietwaar?’ duwde ze het gesprek 
terug het juiste spoor op. ‘Ik zie u soms in zijn kamers.’
Een aarzeling. ‘Ik weet niet of ik -’
‘Maak je geen zorgen,’ wierp Fortuna hem snel een 
glimlach toe, ‘ik weet al enige tijd dat hij het tegen mij 
wil opnemen bij de komende verkiezingen. En terecht, 
Alexander zou geen slechte opperrechter zijn.’ Een 
welgeplaatste aarzeling. ‘Maar hij is jong, en ik heb al 
zeven jaar ervaring in deze positie. Ik hoop dat ik niet 
te... hooghartig klink als ik zeg dat hij waarschijnlijk bot 
vangt.’
Realistisch, dat was ze. Alexander was een groentje, en 
zij de beroemdste opperrechter die de eilandengroep 
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Naar Gods evenbeeld - Jacob Dens

ooit had gehad. Fortuna de Onfeilbare, de ijzeren vrouw 
met het foutloze parcours.
‘... en als iemand Pietje de Dood naderbij ziet sluipen... 
zeg hem dan maar dat hij nog eventjes buiten wacht!’ De 
oude Erro plofte terug neer in zijn stoel, het gezicht vol 
rode vlekken na zijn aangeschoten speech. Hoe ironisch 
zou het zijn als de vermoeidheid van deze toespraak 
hetgene zou zijn dat hem uiteindelijk de das omdeed?
‘Niemand trekt uw verdiensten in twijfel.’ Delfo boog zich 
een beetje naar haar toe, verlaagde zijn toon. ‘Maar het 
is... algemeen geweten dat u politieke ambities heeft, 
niet? Alexander rekent er op dat u binnenkort een gooi 
doet naar de positie van gouverneur. Die titel zou u zeker 
verdienen.’
En terwijl Fortuna zich zou concentreren op het vervan-
gen van de gouverneur, zou Alexander zijn kans schoon 
zien om haar positie als opperrechter te verzwakken.
O, hij zou het nooit van haar halen, maar hij had zeker de 
munitie om haar schade toe te brengen. Dat was het pro-
bleem met een reputatie als Fortuna de Onfeilbare: één 
stomme fout was voldoende om die onderuit te halen.
Er zouden wel eens deuken kunnen verschijnen in haar 
politieke ambities.
‘Rechter Alexander kan een mooie campagne op poten 
zetten,’ groef opperrechter Fortuna dus langzaam zijn 
graf, ‘maar laten we eerlijk zijn: hij zal niet winnen. We 
kunnen alleen maar hopen dat hij zijn ambities een tijdje 
uitstelt. Waarom mij van de troon stoten als die troon 
binnen enkele maanden sowieso leeg komt te staan, 
nietwaar?’
Delfo wrong in zijn vochtige handen. ‘Ik ben bang dat u 
mijn positie in het bureau van rechter Alexander over-
schat. Ik... ben slechts de waarzegger van één van zijn 
medewerkers. Alexander kent waarschijnlijk mijn naam 
niet eens, moet ik toegeven. Als u iemand zoekt om op 
hem in te praten -’
Waarom begrepen domme mannen nooit dat ze beter 
konden luisteren dan spreken?
‘Het spijt me om te horen dat rechter Alexander niet naar 

uw goed advies luistert, waarzegger Delfo. Dan moeten 
we er voor zorgen dat hij zélf tot de conclusie komt dat 
het... beter is zijn kans nog even af te wachten.’
‘Hoe -’
‘Stel dat u in een gesprek met één van zijn onderge-
schikten laat vallen dat u de uitkomst van de komende 
gouverneursverkiezingen heeft voorspeld. Stel dat u laat 
doorschemeren dat ík die verkiezingen zal winnen.’
Het was bijna amusant om te zien hoeveel sterker Delfo 
op een vis leek nu zijn mond herhaaldelijk open- en 
dichtklapte.
‘Dat... Dat is illegaal!’ wist hij uiteindelijk naar buiten te 
persen.
De feestvierders om hen heen hielden als één man de 
adem in. Fortuna dacht een afgrijselijk moment lang dat 
ze waren afgeluisterd – tot ze besefte dat heer Erro zich 
aan zijn eretafel had verslikt. Voor enkele tellen waren 
alle ogen gericht op zijn uitpuilende ogen, alle oren 
gespitst om zijn rochelende hoest op te vangen...
En toen vloog een slijmerig stuk bosbessentaart uit de 
keel van de gastheer, rijkelijk vergezeld door speeksel en 
kreetjes van opluchting.
‘Dat is illegaal,’ mompelde de waarzegger nu een stuk 
stiller, ook al werden zijn woorden gemaskeerd door 
hernieuwd applaus. ‘Het is ten strengste verboden om 
de uitslag van verkiezingen te voorspellen, weet u.’
Natuurlijk wist ze dat, ze was opperrechter.
‘Als iemand uit mijn campagneteam uitslagen profe-
teert, is dat natuurlijk een ernstig misdrijf,’ sprak ze op 
kalme toon. ‘Maar u heeft helemaal niets met politiek 
te maken. Gelooft u werkelijk dat waarzeggers nooit 
– al is het maar voor zichzelf – verkiezingen of sport-
wedstrijden voorspellen? Mocht u in de wandelgangen 
vermelden – alleen vermelden – dat u heeft gezien dat 
ik de volgende gouverneur word, kan u hooguit een paar 
opgetrokken wenkbrauwen verwachten.’
Maar rechter Alexander zou het vast en zeker te horen 
krijgen. En dan zou hij zijn campagne opschorten, om 
het opnieuw te proberen zodra Fortuna verdwenen was.

En zijn kennis over haar falen, de ene zielige kogel die 
desondanks haar ganse reputatie kon verwoesten, zou 
nooit afgevuurd worden.
Het zou natuurlijk gemakkelijker zijn om Alexander 
permanent het zwijgen op te leggen, maar dat was het 
probleem met vastgelegde sterfdata: iedereen die ooit 
een waarzegger had geraadpleegd, was plots onmogelijk 
op een eerder moment uit de weg te ruimen.
En de rechter kon in de toekomst nog nuttig zijn. Wat 
ook de reden was dat Fortuna De Onfeilbare hem – in 
tegenstelling tot enkele vroegere bedreigingen voor haar 
reputatie – naast zijn leven zelfs zijn carrière, gezond-
heid en familie liet behouden.
‘Dit lijkt me simpelweg het beste voor ons allemaal,’ 
leunde de opperrechter ontspannen achteruit, alsof 
haar voorstel niet zó ongepast was. ‘Rechter Alexander 
vergooit zijn kans niet, zodat hij later in alle rust mijn 
mantel kan overnemen. Ik hoef geen aandacht aan hem 
te verspillen in mijn gooi naar het gouverneurschap. En 
ook voor u kunnen we dit natuurlijk... voordelig maken.’
Delfo wipte heen en weer in zijn stoel, alsof hij net door 
een hengel het droge op was gehesen. De spanning en 
opwinding waren ook merkbaar in de zaal: middernacht 
naderde, en heer Erro vertoonde voorlopig nog geen 
enkele motivatie om het loodje er bij neer te leggen. 
Enkele sensatiezoekers verdrongen zich om het nakende 
slachtoffer om het moment van de ramp goed in zich op 
te kunnen nemen, terwijl vele anderen – ongetwijfeld 
ongerust om zelf gewond te raken bij de explosie, blikse-
minslag of instorting die nu ieder ogenblik kon plaats-
vinden – net een veilige afstand opzochten.
Als ze zich zou verlagen tot een weddenschap, zou 
Fortuna haar geld zetten op een herseninfarct of hart-
aderbreuk. Dat waren quasi altijd de oorzaken van een 
dood-op-de-laatste-minuut.

Lees verder op de E-reader Fantasy & Science-Fiction
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ARIA

In de middeleeuwen wordt een gebied bedreigd door 
een invaller. De heer roept de hulp in van een onbe-
kende raadsman. Het blijkt een jonge vrouw te zijn, 
een uitstekend zwaardvechtster. In de typische man-
nenwereld kan ze zich door haar charme en intellect 
uitstekend handhaven.

ELFEN

De blauwe Elfen van Ennlya, een kleine havenstad 
Nordrenn, werden allemaal uitgemoord. De blauwe 
elf Lanawyn en Turijn, een beruchte man, stellen een 
onderzoek in dat al snel lijkt te wijzen naar de clan 
van Yrlanais, mannen uit het Noorden die de elfen 
haten. 

DRUIDEN

De vijfde eeuw. Het christendom keert zich tegen 
de oude religies. Druïden en monniken voeren 
een oorlog in de schaduw. Terwijl de Bretoenen de 
rotsachtige kaap van Amorica bevolken, proberen 
Gwenc’hlan, de laatste druïde van de streek, en zijn 
leerling Taran de valstrikken van hun fanatieke tegen-
standers te verijdelen. De hulp van Morrigane, een 
vrouw van De Andere Wereld, zal noodzakelijk zijn.

ASLAK

Een wrede Vikingkoning stuurt twee broers de wijde 
wereld in, op zoek naar een legendarische verhalen-
verteller. Alleen degene die in zijn missie slaagt, zal 
blijven leven en in dienst komen van de koning. Een 
meedogenloze strijd tussen de broers begint. Skeggi 
sluit een pact met de bloeddorstige Roald Eenoog, 
Sligand gaat aan boord van de Aslak, de armzaligste 
drakkar van het koninkrijk, onder bevel van de vurige 
jonge dame Brynhild. Hun eerste obstakel is het 
beruchte, legendarische Oog van de Wereld.

JYLLAND

Vikinghoofdman Sten keert na een maandenlange 
plundertocht weer naar huis. Maar er is veel veran-
derd in zijn thuisland. Zijn vader, Koning Magnulv, 
heeft net voor zijn dood het land gekerstend. De 
nieuwe godsdienst bepaalt dat er voortaan vrede 
heerst tussen alle koninkrijken in Jylland.

Stripreeks

Middeleeuwen

Vikingen
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LADY MECHANIKA

De kranten hebben haar “Lady Mechanika”  
gedoopt, de enige overlevende van de afschu-
welijke experimenten van een waanzinnige 
wetenschapper, waaraan ze mechanische 
ledematen heeft overgehouden. Zonder enige 
herinnering aan die gevangenschap of haar  
leven daarvoor, heeft Lady Mechanika een 
nieuw leven opgebouwd als avonturier en privé-
detective. Maar tussendoor blijft ze zoeken naar 
informatie over haar eigen verleden.

MARVEL

Wolverine, Spiderman, Deadpool, … alle super-
helden uit het Marvel-universum.

NARRENSCHIP

De bevolking van Gekwater wordt opgeschrikt 
door vreemde amfibieën, die uit de riolen 
tevoorschijn komen. Voorts maakt de koning 
van het rijk zich bezorgd over een niet te rijmen 
smokkel in kwintappels. Gedreven door de 
drang zijn koning op de troon te houden gaat de 
hofnar op onderzoek uit.

DE RIDDERS VAN DE HELIOPOLIS 

Eind achttiende eeuw. Verscholen in een klooster 
in het noorden van Spanje ligt de heilige tempel 
van de Ridders van Heliopolis. Leerling Zeventien 
is klaar om tot de orde van alchemisten toe te 
treden. Maar dan onthult zijn meester Fulcanelli 
het verschrikkelijke geheim van zijn afkomst. 

TROLLEN VAN TROY

We volgen een doordeweekse trollenfamilie in 
hun dagelijkse bezigheden. Dat concentreert 
zich vooral rond eten, waarbij geen onderscheid 
gemaakt wordt tussen mens en dier. Meer nog, 
ze beschouwen de mens als een delicatesse. In 
Eckmül, hoofdstad van het magische Troy, zijn ze 
de pesterijen van de trollen beu en organiseren 
ze een gevechtseenheid trollenkillers met aan 
het hoofd de jager Shoet. 

Stripreeks

Populair & verfilmd

“Science fiction: de archeologie 
van de toekomst.”
Clifton Fadiman


