Bastaardvlekken: een fantasyroman over intriges met een flinke dosis psychologie.
Bastaardvlekken speelt zich af in de fictieve wereld Remanya. Ooit was Remanya een groot en sterk
keizerrijk, maar zoals het keizerrijken vaker vergaat, is ook dit rijk in verval geraakt. Resultaat:
vorsten worden ontevreden en ontevredenheid leidt tot geweld.
De hoofdpersoon in het verhaal is Daeya. Zij is de bastaarddochter van de machtigste van de vorsten
en accepteert niet dat de jonge, onervaren keizer van Remanya hen onderdrukt. Ze stelt alles in het
werk om haar idealen te verwezenlijken, iets wat gepaard gaat met de nodige obsessie. Wanneer de
opstand tegen de jonge keizer faalt en ze wordt verraden door degene die ze juist probeerde te
redden, komt ze erachter dat haar ideaalbeeld vertekend was. Ze wordt geconfronteerd met de
gevolgen van haar eigen obsessies.
‘Ze bestrijdt zwaarden met woorden en doet alsof dat haar nobel maakt’
Bastaardvlekken is het debuut van Eva Gabriela. Tijdens het verschijnen van het boek was ze 24 jaar.
Waarom vermeld ik dat? Omdat je dat niet zou denken. Er spreekt een wijsheid en levenservaring uit
het boek die je eerder zou verwachten van iemand die veel ouder is. Het verhaal zit knap in elkaar en
is met een enorme intelligentie geschreven. Dat is tevens een valkuil. Je moet van dit soort verhalen
houden en je best willen doen alles te begrijpen. Er worden ook zinnetjes gesproken in door de
auteur zelfontwikkelde talen. Gelukkig is er achterin het boek een verklarende woordenlijst
opgenomen waarin de grammatica en complete zinnen worden uitgelegd. Ja, aan alles is gedacht.
Volgens de portfolio van de auteur heeft ze grote belangstelling in geschiedenis en talen. Dat blijkt
wel gezien dit knappe debuut.
‘En waarom betekent uw titel minder dan uw woord?’
Bastaardvlekken verscheen op 11 mei 2019 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 388 pagina’s en is
voor 19,95 te koop in de boekhandel. Daarnaast is het ook als E-book verkrijgbaar.
En mijn beoordeling. Ik geef dit boek vier sterren.
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/fantasy/bastaardvlekken/

