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(Paperbacks in de Nederlandse taal en e-books in zowel Nederlands (NL) als Engels (EN)).

MET LINKS NAAR WAAR DEZE WERKEN ONLINE TE KOOP ZIJN

PAPERBACKS
(Boeken via online winkel van UITGEVERIJ Zilverspoor/ZILVERBRON)
(NL)

SCHIMMENSCHUW
Voor lezers vanaf 12 jaar (alleenstaand verhaal of als voorloper op trilogie De vergeten
vloek te lezen)
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
Schimmenschuw €19,95
Als het zomercircus van Droam in Tulle komt, speelt Kamilia voor waarzegster, maar als ze
voor zichzelf de toekomst wil zien, wordt ze meegenomen door Avatars en valt door een
tijdpoort.
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Al gauw blijkt dat Kamilia in een ver verleden terecht is gekomen, op Chyndyro, een
zusterplaneet van Laskoro. Ze wordt naar de matriarch gebracht en krijgt in de tempel te horen
dat ze door zeven landen moet reizen om zeven punten van een ster te verzamelen. De zevenster
vormt de sleutel van de enige tijdpoort die hier is. Er liggen onmogelijke opdrachten op haar te
wachten.
Dan krijgt ze ook nog eens te maken met geesten van draken die haar tegenwerken. Kamilia
wordt bij haar zoektocht geholpen door een groepje trouwe vrienden en ontdekt dat ze een
speciale magische gave bezit. Maar is het genoeg om de opdrachten te vervullen en naar huis
terug te keren?

TRILOGIE DE VERGETEN VLOEK
Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
De vergeten vloek trilogie - deel 1 - Sluimerend vuur €24,95
Jima Revaldesh-Morane moet kroonprins van Laskoro worden, maar hij is een dromer. Hoe
kan hij dan de beschermheer worden van het grote koninkrijk? En hoe komt hij erachter
waardoor de disharmonie in de bevolking is ontstaan?
De Wanzjen van Chyndyro heeft hoge verwachtingen van zijn jongste zoon. Maar Lucian wil
zijn oudere broers niet in de weg staan. Hij leidt de vertalingscommissie waar, totdat Kamilia
zich aanmeldt, alleen mannen lid van zijn.
Franck Gettferdrey, de oudste zoon van Norman, merkt dat zijn vader er vreemde ideeën op
nahoudt. Na een schokkend voorval wordt hij de leider van de Ruiters en besluit bovendien de
politiek in te gaan.
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De drie dynastieën van Laskoro moeten na eeuwen weer samenkomen, maar kunnen ze met
hun magie en met de technieken van het moderne Laskoro de dreigende oorlog voorkomen?
Hoe stop je een vijand die zelfs voor magiërs onzichtbaar blijft?

Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
De vergeten vloek trilogie - deel 2 - Smeulend venijn € 24,95
Sylviana Attholred, de kroonprinses van Berinyi, leeft door toedoen van de Avatars in de
Rosettenevel. Haar moeder houdt haar status van koningin krampachtig vast. Als de tijd komt
dat Sylviana zal regeren, erft ze een oorlog. Bovendien zit ze met een probleem: de zonen van
priesteressen sterven te jong.
Als er eindelijk weer iemand op de troon komt waarmee te praten valt, besluiten Sammerah,
Jacky en Tatjana dat ze de nieuwe Eerwaarde Moeder moeten steunen. Alle
bevolkingsgroepen zullen eensgezind de vijand het hoofd moeten bieden. Het is echter de
vraag wie de werkelijke vijand is.
Helena Attholred heeft zo haar eigen mening over wat het beste is voor haar gezin. Het venijn
smeult al sinds ze de bloedband met Sana aanging. Als zij haar zin krijgt, werkt deze oorlog in
haar voordeel. De magiërs op Laskoro zijn immers veel te zwak geworden, of vergist ze zich
daarin?

Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
De vergeten vloek trilogie - deel 3 – Schamel verbond € 24,95
De Laskoriaanse Ruimte Macht verrast Het Quaterno in Orion. Koning Jima RevaldeshMorane hoopt de vijand in de ruimte te verslaan, want grondtroepen zijn verboden. Wanneer
er toch schepen landen, worden de Magii tot het uiterste beproefd.
Helena moet een priester van Mage naar Berinyi halen. Ze vindt de Wan in de tempel op
Chyndyro. Maar zij verdedigen zich op een wel erg radicale manier. Als haar dochters verslagen
zijn, moet Helena toegeven dat haar plannen hebben gefaald.
De Avatars heffen de vloek pas op als Laskoro en Berinyi samenwerken. Maar als Sylviana
breekt met Het Quaterno, verraadt ze de Terranen, Quarandonianen en Fryeterianen. De hoop
op evenwicht is vervlogen, waardoor de Avatars besluiten tot een drastische actie over te gaan.
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Wil je alle verhalen uit de verbeeldingswereld Eibor Risoklany lezen, dan kun je dat het beste
chronologisch doen. De juiste volgorde van mijn verhalen is als volgt:
1. De wording van Chyndyro (Smashwords e-book kort verhaal)
2. Schimmenschuw – uitgeverij Zilverbron (paperback 2015 / e-book uit 2020))
3. De vergeten vloek 1 – Sluimerend vuur - Zilverbron (paperback uit 2017 / e-book uit 2020)
4. De slangenvrouw (Smashwords e-book kort verhaal)
5. De vergeten vloek 2 – Smeulend venijn - Zilverbron (paperback uit 2018 / e-book uit 2020)
6. De Shoiaviony van Berinyi3 (Smashwords e-book kort verhaal)
7. De Eedenvallei van de Shoikeiyi (Smashwords e-book kort verhaal)
8. De nevelkinderen van Hary Rud (Smashwords e-book kort verhaal)
9. De vergeten vloek 3 – Schamel verbond - Zilverbron (paperback uit 2020 / e-book uit 2020)
10. Het frisbeeschip dat crashte in Loppersum (Smashwords e-book kort verhaal)
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TRILOGIE INTERPLANETAIR
Voor volwassenen
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
Interplanetair – boek 1 - Ruimtestad €19,95
Johanna Lime
Marjo schrijft sinds 2011 fantasy / sciencefictionromans onder het pseudoniem Johanna Lime.
Eerst samen met Dinie, maar daar zij in 2018 is gestorven, gaat Marjo alleen verder. Na hun
voorloper Schimmenschuw volgde trilogie De vergeten vloek. Interplanetair is de volgende
trilogie in Johanna’s verbeeldingswereld, waarvan Ruimtestad boek 1 is.

Ruimtestad
Prins Daniël van Berinyi stamt af van vuurmagiërs. Hij doet zijn best om de eerste priester van
zijn volk te worden, maar zakt voor de test van Mage. De god laat hem leven als hij belooft
nooit meer zijn magie te gebruiken. Daniël besluit een andere opleiding te volgen en wordt
kapitein op een ruimtekruiser. Direct bij zijn eerste missie krijgt hij te maken met een Terraanse
terrorist die op wraak uit is, omdat Berinyi in de afgelopen oorlog tegen Laskoro hun
bondgenoten in de steek liet.
Prinses Irene is de dochter van Jima, de geestmagiër van Laskoro. Zij ontdekt tijdens haar stage
voor Interplanetair Recht dat de prille samenwerking tussen Laskoro en Berinyi onder druk
staat. In de ruimtestad zoekt ze verwoed naar wie hier achter zit en ze probeert met haar robot
bewijzen te vinden om een nieuwe rechtszaak tegen haar volk af te wenden.
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Irenes acties brengen haar in groot gevaar. Daniël achtervolgt hun vijand naar de ruimtestad,
waar hij midden in een strijd terechtkomt. Om Irene te redden, moet hij zijn vuurmagie
gebruiken. Maar als hij dat doet, zal hij alsnog sterven!

Voor volwassenen
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
Interplanetair – boek 2 - Geestenpoort € 24,95
Daniël en Irene moeten na hun huwelijk naar Berinyi terug. Zolang Daniël priesters opleidt, is
het lastig om bondgenoten te zoeken die hen voor willen dragen voor het lidmaatschap van de
Galactische Vereniging van Planeten. De opleiding van Seckel verloopt niet zonder problemen,
waardoor Daniël zich genoodzaakt voelt om Laskoriaanse priesters om hulp te vragen.
Irene krijgt de kans haar familie te bezoeken en neemt een cyborg van Terra102 mee naar
Laskoro. Misschien kan CI-9-DY hen aan een zetel helpen. Haar broer Corwin heeft een naar
voorgevoel. Hij geeft Daniël en Irene een artefact mee, waarmee ze de toekomstige problemen
hopelijk aan kunnen pakken. In de ruimtestad wordt Daniël bedreigd door meneer Gekro, een
draakman van Kilama UZ54.
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Op dezelfde dag als waarop Seckel het tegen zijn Animalis op moet nemen, vindt het ritueel
van het Geestfeest plaats. Irene merkt dat er met de Geestenpoort iets mis is. De geestenwereld
en hun gewone wereld vloeien samen. Geesten overspoelen Bengalostad.

De hoofdstad van Laskoro, Biarrastad

De hoofdstad van Berinyi5, Bengalostad
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PAPERBACKS
(Boeken via online winkel van UITGEVERIJ aquaZZ)
(NL)

DE TWAALFDE SATURNUSMAAN
Voor volwassen lezers
https://www.aquazz.com/De-twaalfde-Saturnusmaan-%7C-Johanna-Lime
De twaalfde Saturnusmaan €19,00
Dalmar en Maud wonen samen in Lunapoort. Ze voelen zich als vreemden in een wereld,
waarvan ze de regels vaak niet kunnen doorgronden. Ze zijn anders en lopen daardoor steeds
weer tegen weerstanden op.
Als twee aliens landen op de twaalfde Saturnusmaan, kiezen ze Dalmar en Maud uit als
studieobjecten. Ze willen nagaan of de mensheid zich al voldoende heeft ontwikkeld, sinds de
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tijd van de grote piramides in Egypte. Hun vraag is of de aarde zich aan kan sluiten bij de
spiraal van de Galaxis, waar zij onderdeel van zijn.
Maud en Dalmar merken dat er tijdens hun slaap iets geks met hen gebeurt. Ze worden erg
moe en het lijkt of de tijd niet meer synchroon loopt. Op hun werk komen ze voor vreemde
verrassingen te staan. Als ze zichzelf tegenkomen in de supermarkt, besluiten ze om wakker
te blijven. Dan ontdekken ze dat ze worden meegenomen naar Saturnus.
Het lijkt erop dat hun levenslot, de astrologische Saturnus, hun vrije keuze wegneemt. Of dat
de maan hen te gevoelig maakt om zich op aarde te handhaven. Ze moeten een manier vinden
om zelf te beslissen hoe hun leven verdergaat.

***************************************************************************
Liever gesigneerd kopen? Neem dan contact op met Johanna Lime.
Dat kan door middel van het e-mail adres dat te vinden is in het menu contact op mijn
websites https://johannalime.com en https://boekenvanjohannalime.com
***************************************************************************

10

Lijst van uitgegeven e-books van Johanna Lime
E-BOOKS BIJ ZILVERBRON (Gemaakt door Kingfisher Design)
https://www.artbooksshop.com/search/?search=Johanna+Lime
E-books staan in dezelfde lijst in de webshop als de paperbacks, anders staan ze onder
het e-books menu op https://www.artbooksshop.com/
Schimmenschuw als e-book €7,99
De vergeten vloek - deel 1 – Sluimerend vuur als e-book €8,99
De vergeten vloek - deel 2 – Smeulend venijn als e-book €8,99
De vergeten vloek - deel 1 – Schamel verbond als e-book €8,99
Interplanetair – boek 1 – Ruimtestad als e-book € 8,99
Interplanetair – boek 2 – Geestenpoort als e-book € 9,99
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Lijst van uitgegeven e-books van Johanna Lime

KORTE VERHALEN / SHORT STORIES
E-BOOKS (NL) (EN)

NL (In het Nederlands)
E-BOOKS (Via Smashwords eenvoudig downloaden / betalen met creditcard)
Op Smashwords is dit mijn profielpagina:
https://www.smashwords.com/profile/view/JohannaLime2
Hier komen steeds nieuwe verhalen bij, dus hou hem in de gaten. E-mails ontvangen bij
nieuwe publicaties is mogelijk via Smashwords.
Mijn korte verhalen, die ik zelf als e-books heb uitgegeven op Smashwords, zijn ook te koop
via retailers zoals Kobo en Bol. Zij houden echter voor die verkoop geld achter, zodat ik
minder royalty’s overhoud dan wanneer u mijn e-books op Smashwords zelf koopt. Het liefst
heb ik dus dat u ze van Smashwords downloadt, maar aan u de keus. Het blijven altijd kleine
bedragen die ik eraan overhoud, maar een paar eurocent meer of minder scheelt voor mij al.
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Voor lezers vanaf 7 jaar

NL - De schouderdraak $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/821408
Riet is gek zeggen de kinderen op haar nieuwe school. Ze denkt dat haar fiets een paard is.
Riet is pas verhuisd. Ze pakt de doos uit die haar oma haar heeft nagelaten. Ze is blij met wat
daar uit komt.

Voor lezers vanaf 8 jaar

NL - Paddy en Padda $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/596693
Het padmannetje, Paddy, is alleen. Hij gaat op zoek naar het geluk, maar het valt niet mee om
een nieuw thuis te vinden. Dan hoort hij muziek en ziet hij Padda.

13

NL - Een draak met koekjes $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/820554
Ridder Roodbaard kruipt in het hol van de draak Nijdas om een uniek cadeau te vinden voor
prinses IJzerhart. Maar de prinses wil geen ei. Zeker niet van een man met een baard.
Roodbaard broedt het ei uit en krijgt een draak als huisdier. Maar kan dat wel zo blijven?

Voor lezers vanaf 10 jaar

NL – Het Feifarietalent $ 0,99 https://www.smashwords.com/books/view/895351
Sprenkel is een feifarie met een bijzonder talent. Zared wil haar hulp afdwingen en ontvoert
haar. De poekat heeft ook plannen voor de lichtfee. Wie zal ze helpen?
NL – De antibuilenbruildrank $ 0,99 https://www.smashwords.com/books/view/895361
In Zwartewaal heerst een besmettelijke ziekte: de builenbruil. De koning is ziek. Colmar wil
hem redden en moet aan de antibuilenbruildrank zien te komen. Maar het drankje kan alleen
worden gemaakt door een heks en het heeft een zeldzaam ingrediënt nodig. Lukt het Colmar
om zijn koning te redden?
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NL - Goed opletten! $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/619037
De magische spreuken van prins Julius gaan steeds weer de mist in. De koning heeft een
probleem met de boselfen die volgens hem de weg door het bos willen laten verdwijnen. Alles
heeft te maken met misverstanden. Ze moeten eens beter opletten!

NL - Muizenissen $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/665081
In deze fantasywereld is het haar erg belangrijk.
In het land waar de hoogte van je kapsel bepalend is voor de belangrijkheid van mensen,
krijgt prinses Myrea last van muizenissen. Hoe kan ze een oorlog tegenhouden met het land
waarin de lengte van vlechten juist bepalend is?
NL – Hoe een oger uit Geoglurk de aardmannen hielp
Prijs te bepalen door de lezer zelf.
https://www.smashwords.com/books/view/1018074
Bij retailers is de prijs $ 1.99
De aardmannen van Faunaardland worden door vliegende saffraanslakken met een bijtend
zuur belaagd. Dat komt door Dhan, een magiër uit Bruinaardland, die in de oorlog werd
verslagen. Zijn vloek kan niet gekeerd worden, tenzij Stibs en zijn groep een oger in Geoglurk
vinden die verzot is op slakkensoep.
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NL - De Avonturensteen $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/598484
Fernando gaat in zijn herfstvakantie uit logeren bij zijn oom en tante in België. Hij reist met
de Thalys, waar hij vreemde medereizigers ontmoet. Hij waant zich een detective en ontdekt
dat er een zakkenroller in de trein zit. Samen met de herdershond Hector beleeft hij een
avontuur in de stad Brugge.

Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults
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NL - Tijd om te leven GRATIS! https://www.smashwords.com/books/view/1076784
De koning is dood en zijn zoon wil dat de twee magiërs van zijn land, Sachiël en Farbod, voor
hem uitzoeken in welk jaar hij zal sterven. Koning Kael wil plannen maken. Maar hoe de
magiërs ook zoeken, ze vinden het antwoord op de vraag niet. Toch komt er een oplossing.

NL - De Humayesse GRATIS! https://www.smashwords.com/books/view/1079158
Scet’catje, een buitenaardse van Zavypso komt incognito onderzoek doen naar de
gezondheidszorg op Aarde. Precies als ze landt is er een pandemie uitgebroken, een zoönose
bedreigt mensenlevens. Ze besluit de mensen te helpen en ontwikkelt de humayesse, maar dan
wordt ze betrapt.
Dit verhaal is eerder in het tijdschrift HSF 2020/2 uitgebracht.

NL - Hellefee GRATIS! https://www.smashwords.com/books/view/1079161
Als Sam de satelliet probeert te repareren, schampt ruimteschroot zijn arm. Hij wordt net op
tijd gered door een hellefee met haar driekoppige poedel. Sam wordt geopereerd en kan zijn
beschermengel zien, dat is niet zoals het hoort. Ook ziet hij kabouters die de troep opruimen.
Het is vreemd, maar Sam is allang blij dat zijn arm niet geamputeerd hoeft te worden.
Een fictief verhaal dat bijna net zo bizar was als de werkelijkheid die erachter schuilt, uit het
leven van de schrijfsters.
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NL - De listige schoenmaker $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1067806
In Akeulendam wordt een kathedraal gebouwd, daar gaat veel tijd in zitten. Tegelijkertijd wil
het stadbestuur ook grachten zodat er handelsschepen in de stad kunnen komen. Na jaren aan
beide projecten te werken, blijkt er te weinig geld te zijn. De kathedraal is nog lang niet af.
Dan komt een rijke koopman met een duivels plan aanzetten, waarbij de bisschop van de stad
een grote prijs betaalt. De schoenmaker heeft door dat de huidige bisschop het leven van zijn
opvolger op het spel gezet heeft. Hij verzint een list om het duivelse plan te saboteren.
In dit verhaal worden verschillende oude sagen met elkaar verweven tot een nieuw geheel.

Nieuw in 2022

NL – Wanneer Moeder Aarde Sterft $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/1128515
Wanneer Moeder Aarde sterft gaat over Neanderthalers die leven bij de geboortegrot van de
godin Nerthus, die Moeder Aarde wordt genoemd. De klimaatcrisis uit de toekomst werpt
lange schaduwen naar het verleden, waardoor er scheuren in de tijd ontstaan en de
Neanderthalers te maken krijgen met dinosauriërs uit het verleden. De aarde sterft.
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NL – Liefde laat zich niet dwingen $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/1128516
Liefde laat zich niet dwingen gaat over een prinses die erg van kikkers houdt. Haar vader wil
dat ze met de prins uit hun buurland trouwt, om de vrede ook in de toekomst te bewaren.
Adewij wil het wel een kans geven maar vindt dat liefde zich niet laat dwingen. Na allerlei
verwikkelingen samen met haar stiefzus lukt het toch nog om gelukkig te worden, zoals dat in
een sprookje hoort.
NL – Nachtwaker op de Maan $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1128518
Nachtwaker op de Maan gaat over Veronica Veth die, na een bijna burn-out bij haar werk als
politieagente in de ruige Maanstad Kraterrand, naar de aarde wordt teruggestuurd. Ze wil dat
niet en solliciteert bij een overslagbedrijf op de ruimtehaven. Daar werkt ze alleen ’s nachts
en is dan de enige mens op het enorme terrein. Ze is blij met haar werk, totdat er indringers op
het terrein komen….

Nieuw vanaf mei 2022
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NL – Ruimteschroot $ 0,99 https://www.smashwords.com/books/view/1145087
Dit verhaal heeft in 2021 meegedaan aan de Harland Awards op Hebban, een
kortverhalenwedstrijd in de Nederlandse fantastiek.
Ruimteschroot speelt zich af rond de Maan, in een tijd iets verder in onze toekomst. Zoals wij
nu te kampen hebben met plastic vervuiling in onze oceanen, is de ruimte compleet vervuild
door ruimteschroot. Kyle wil meehelpen om al dat ongewenste vuil op te ruimen. Zijn werk in
de ruimte blijkt gevaarlijker te zijn dan hij had verwacht.
NL – Kamerverhuur in sloppenflats $ 0,99
https://www.smashwords.com/books/view/1145090
Dit verhaal heeft in 2021 meegedaan aan de Harland Awards op Hebban, een
kortverhalenwedstrijd in de Nederlandse fantastiek.
Dit is een verhaal dat ik gebaseerd heb op het Japanse sprookje over de vogel die een poot brak.
Het speculatieve in deze variatie zit hem in de wereldbouw van de sloppenflats. Wat als de
klimaatverandering doorzet en studenten nog steeds geen woning vinden? Wat als de mensen
zelf van schroot hun woningen bouwen, zoals in sloppenwijken in arme landen? Wat als ze die
opstapelen tot torenflats? Ik hoop van harte dat Belenne en Sophie wat optimisme kunnen
brengen en dat ‘Wie goed doet god ontmoet’ als spreekwoord ook nog steeds geldt.
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Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults (deze verhalen passen bij de trilogie De vergeten
vloek omdat er een relatie is met de verbeeldingswereld uit die trilogie)
Link naar Verhalen van EIBOR RISOKLANY:
https://www.smashwords.com/books/byseries/45710

NL - De wording van Chyndyro $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/705866
Mensen die verbannen zijn van de Aarde zijn op de godenplaneet Eibor Risoklany terecht
gekomen. Om ze te laten overleven hebben de Avatars hen de gave van magie geschonken,
maar daardoor loopt het uit de hand. In opdracht van de goden scheppen zes draken een
nieuwe planeet. Hopelijk gaat alles daarna beter.
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NL - De slangenvrouw $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/710442
Jasmin Hara is dolgelukkig wanneer ze een baan aangeboden krijgt als sinaasappelplukster.
Ze schrikt als er op de plantage een slang op haar af komt, maar weet het dier met haar magie
af te weren. Dan blijkt echter dat iedereen vreselijk bang is voor een Slangenvrouw, zoals zij
wordt genoemd. Ze is aan haar baas overgeleverd die vrouwen als handelswaar beschouwt.
Wat zal haar lot zijn?
NL – De Shoiaviony van Berinyi3 $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1069131
Sammerah leeft bij haar moeder in het Pauwenklooster op Berinyi3, de derde planeet van het
koninkrijk Berinyi. In het klooster komen regelmatig gasten voor een retraite, zij helpen mee
met de oogst. In de kloostertuin leven de Shoiaviony in hun boomhuizen, ze zijn nuttig maar
kunnen soms ook gevaarlijk zijn. Sammerah ontdekt dat de Shoiaviony kwaad zijn en
probeert uit te zoeken wat er is gebeurd.
NL – De Eedenvallei van de Shoikeiyi $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/1069133
Tijdens een gesprek over magische spreuken luisteren de vriendinnen van Tatjana Baksy naar
het verhaal over hoe Tatjana kennis maakte met de Shoikeiyi uit de Eedenvallei. Deze wezens
22

met hun kattenogen en vleermuisoren wonen in een beschermd gebied waar miniatuurhuizen
staan. Alle gewassen zijn zoveel mogelijk aangepast aan hun lengte.
NL – De nevelkinderen van Hary Rud $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/895147
Twee prinsessen van Berinyi5, Golda en Helena, gaan mee op reis naar Hary Rud, de plaats
waar de Ana-Rosa-taicapry leven. Het is belangrijk dat ze weten hoe deze bevolkingsgroep
hier is gekomen en wat hun regels zijn. Bij de taicaprystam komen Helena en Golda erachter
dat ze nevelkinderen zijn, net als de taicapry zelf.

NL - Het frisbeeschip dat crashte in Loppersum $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/599188
Een xenomorf uit de buurt van Markeb crasht na een ruimteslag op Aarde en komt in een tuin
in Loppersum terecht. Geja hoort puppygeluiden en roept de hulp van haar vriend Marvin in.
Als leden van Het Dierenbevrijdingsfront moeten ze het opgesloten dier wel redden. Ze
vinden een vreemd ei en Geja broedt het uit. Er komt een mensachtig wezen uit, maar is het
wel zo schattig als het eruit ziet?
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Voor lezers vanaf 15 jaar Young Adults
NL – Pacifistenbloed $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/601441
Mylo Tusker heeft gesolliciteerd als nachtwaker van een ziekenhuis in Rotterdam. Hij wil een
pacifist zijn. Maar kan hij zijn jagersinstinct wel blijven onderdrukken?

NL - Liefde en aandacht doen wonderen $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/598830
Cadi ervaart stress bij haar werk in de ouderenzorg. Ze probeert tijdens haar lunch in de tuin
tot rust te komen. Dan komt ze ineens in De Droomtijd van de Australische Aboriginals
terecht en wordt daar gezien als de gezondene. Cadi gaat samen met twee jagers op jacht naar
een heks en twee honden. Ze beleeft een spannend avontuur en leert een wijze les.

NL - Het D. D. D. syndroom $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/599966
Een internist stuurt een patiënt met morbide obesitas weg, hij vindt haar een D.D.D.
De Vereniging Voor Patiëntenwelzijn vindt dit niet in orde en neemt maatregelen.
De heksenkring van Peter Paras komt bijeen in de Doka en voert bijzondere rituelen uit.
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D.D.D. Emma neemt haar verantwoordelijkheid en wordt een I.S.V. Ze is uiteindelijk beter af
dan de internist.

NL - De niksmeer en de zeefemin $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/665625
Als de bliksem inslaat in het museum van Peschi, is dit reddeloos verloren. Meester Milagro
moet een nieuwe collectie Magische Wezens en Sprookjesfiguren aanleggen. Hij gaat op reis,
terwijl het museum opnieuw gebouwd wordt. Hij weet niet, dat er na de brand uit de as twee
wezens zijn ontstaan. Bij die twee is er iets helemaal mis gegaan. Zal dat nog wel goed
komen?

NL - Equilibrium op Mundus $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/601024
Op de planeet Mundus is er sprake van een labiel evenwicht. De stam die op de Rand leeft
moet steeds achter de boeleters aan trekken voor hun voedsel. Ze vluchten voortdurend voor
de vele aardbevingen die Mundus doen sidderen. Kan de jonge sjamaan hun leefwereld
redden van de ondergang?
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Een serie van zeven science fiction/ fantasy verhalen rond Randsteden
Geschikt voor lezers vanaf 15 jaar.
Link naar de serie: https://www.smashwords.com/books/byseries/39033
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NL – Randsteden deel 1, Carrière maken $1,99 (verhaal 2 volgt op verhaal 1)
https://www.smashwords.com/books/view/942106
Ali van Gouderak wacht steeds weer op de thuiskomst van haar man die ruimtevaarder is bij
Commando Almere. Nu haar zoon ook al in de ruimte gaat werken, wil ze carrière maken. Ze
heeft Randstadmanagement gestudeerd en solliciteert voor een baan. Maar dat pakt net iets
anders uit dan ze hoopte.
NL – Randsteden deel 2, Onnatuurlijk $1,99 (Verhaal 1 gaat aan verhaal 2 vooraf)
https://www.smashwords.com/books/view/943147
Ali van Gouderak heeft haar doel gehaald. Ze is een jaar stadsdirecteur van Gordurand.
Sommige mensen vinden dat het leven in hoge flats op een kleine oppervlakte hen te veel
beperkt. Een groepje mannen breekt uit en trekt het woud in. Ze overtreden de eerste wet en
dat heeft vreselijke consequenties.
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NL – Randsteden deel 3, Defragmentatie $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/944275
Valerie werkt als Half Cybernetisch Mens in de kweekbakken van Hardorand op de Maan. Op
een dag ontdekt ze dat ze helemaal gefragmenteerd is. Er begint een zoektocht naar alle
onderdelen die ze mist. Uiteindelijk komt ze erachter welk essentieel onderdeel ze nog altijd
niet teruggevonden heeft. Dan is haar defragmentatie pas compleet.
NL – Randsteden deel 4, Mensplanten van Mars $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/945217
Marsdurand is een Randstad waar mensen onder koepels leven. De atmosfeer is niet geschikt
voor hen, maar wel voor de mensplanten. Zij ademen koolzuurgas in zuurstof uit. Door de
straling heeft Es, de vader van Flox, wratten. Zal Flox hier samen met opa een medicijn voor
vinden? Hoe overleef je op Mars?
NL – Randsteden deel 5, Levende fantasie $ 1,99
https://www.smashwords.com/books/view/946468
Rond Expansierand op de planeet Metope is het ionenscherm omlaag gehaald, want de
pioniers zien geen gevaar. Twan is met zijn vader verhuisd naar deze exoplaneet. Hij vindt de
strenge regels van stadsdirecteur Rafer vreselijk. Stiekem tekent hij toch actiefiguren. Dan
gebeurt er iets waardoor alles verandert.
NL – Randsteden deel 6, Robotrace $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/946471
Booy van der Zee gaat op zoek naar een nieuw genie, want innovatie is nodig. Om iemand te
kunnen selecteren voor een opleiding bij Commando Almere, organiseert hij een robotrace. In
de Randstad Fabelrand op Flut leven wel heel vreemde wezens. Zou een van hen de race
kunnen winnen?
NL – Randsteden deel 7, De urn $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/946477
Drie astronauten van de European Space Agency onderzoeken twee planeten waarop leven is
ontdekt. Anasztazia gaat op verkenning uit en overtreedt de regels. Ze gaat alleen in een grot
met een krachtveld naar binnen. Er staan urnen op de grond die ze onderzoekt. Na thuiskomst
zit het ongeluk haar op de hielen.
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Voor volwassenen
NL - Idool $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/618700
Stavros Amans is een man met een onnatuurlijk magnetisme, en niet alleen voor metalen. Hij
trekt werkelijk alles en iedereen naar zich toe. Dit bezorgt hem een gemakkelijk leven waarin
hij alles krijgt wat hij maar wil. Hij voelt zich ver boven anderen verheven en de enige die
enigszins toegang tot hem heeft is Veera Ledlife. Samen met Het Geweten van de Wereld
doet ze een mislukte poging om Stavros te leren dat hij juist met zijn gave het lot van andere
mensen zou moeten verzachten en dat hij niet alleen voor zichzelf moet leven. Dan trekt
Stavros iets onheilspellends aan waardoor alles verandert.

NL - Echt, een wereld van ringen $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/618814
Ido bevindt zich in een vreemde wereld die uit ringen bestaat. Hij ziet vaag de sterren in het
heelal en wordt door de wand van zijn ring heen gezogen. Er zweeft een lint de ruimte in. Ido
komt ergens terecht waar hij niet welkom is. Hij moet daar weg, maar kan dat wel?
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NL – Ruilen met Korrigans $ 1,99 https://www.smashwords.com/books/view/925451
Ruilen met Korrigans was in 2015 opgenomen in verzamelbundel 1 van de Gentasia Awards
van uitgeverij Annibo, met fantastische verhalen voor volwassenen. Johanna Lime kreeg de
rechten terug nadat Annibo stopte. Dit verhaal is na redactie in 2019 opnieuw uitgegeven als
e-book op Smashwords.
Harm en Pamela besluiten een stacaravan te kopen op een camping, waarna ze hun
weekenden en vakanties doorbrengen in de natuur. Harm wil biologische groente kweken en
legt een moestuin aan. Terwijl hij lekker bezig is, leest Star Wars fan Pamela haar nieuwste
sciencefiction trilogie en komt de takshond Binks logeren. Alles gaat goed totdat er in een
onweerbui iets uit de lucht komt vallen en er vlakbij een boom in brand vliegt. Daarna
gebeuren er vreemde dingen. Zijn er pesterige aliens geland of hebben ze met diefachtige
kabouters te maken? Pamela houdt de wacht en als ze ziet wie de dieven zijn, gaat Binks
eropaf. Wat er dan gebeurt, is echt te bizar voor woorden.

Een non-fictie E-book!
In 2020 schreef ik op mijn Blogsite van Johanna Lime twintig blogs over schrijven in het
fantasy en sciencefictiongenre. Dit aan de hand van de informatie over schrijven die ik in de
loop der jaren heb verzameld. In februari 2021 besloot ik van deze blogs een e-book samen te
stellen. Dat e-book is nu ook te downloaden van Smashwords, handig want dan staat alles
netjes bij elkaar. De informatie heeft mij geholpen bij het schrijven van mijn korte verhalen
en romans, dus ik hoop dat andere (aspirant) schrijvers er hun voordeel mee kunnen doen.
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De spanningsboog (rollercoaster)

Het verhaalschema van Larry Brooks

Limeschrift mijn blogs over schrijven
Prijs te bepalen door de lezer zelf.

https://www.smashwords.com/books/view/1071038
Bij retailers is de prijs $ 2.99
Dit e-book is gemaakt naar aanleiding van twintig blogs van Johanna Lime, waarin zij
verschillende onderwerpen aankaart, voor belangstellenden van het schrijversvak. Johanna wil
hiermee een persoonlijk beeld geven over waar een schrijver als zij mee te maken heeft, bij het
schrijven van kortverhalen en romans in het genre fantasy en sciencefiction. Zij geeft hier en
daar een voorbeeld uit haar eigen werk, behandelt theorieën en technieken waar (aspirant)
schrijvers wat aan kunnen hebben. Of jij met deze informatie ook daadwerkelijk iets kunt, is
niet te garanderen. Johanna weet alleen dat wat zij in dit e-book heeft beschreven haar op
sommige momenten tijdens haar schrijfproces heeft geholpen. Ze hoopt dat anderen kunnen
profiteren van wat zij in de loop der jaren in haar ‘Limeschrift’ heeft verzameld. Zij heeft op
het moment zelf zes romans en tweeëndertig korte verhalen uitgegeven en daar komen ieder
jaar weer nieuwe bij.

31

Voor volwassenen

NL – Die duivelse koeien $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1075547
Dit verhaal heeft in 2019 meegedaan aan de eerste editie van de Waterloper Verhalenwedstrijd,
een themawedstrijd in de Nederlandse fantastiek, georganiseerd door mijn collega auteur bij
Zilverspoor: Roselynd Randolph. Het thema dat ik voor dit verhaal gebruikt heb, is: “Er is geen
koe zo bont, of er is een vlekje aan.”
Ron Tisini is een kersverse inquisiteur die op heksenjacht gaat en zo in de voetsporen van zijn
verdwenen voorgangers treedt. Wat er met hen gebeurd is, blijft een raadsel tot hij bij een dorp
vijf koeien tegenkomt die in heksen veranderen. Hij probeert die duivelse vrouwen op te sporen,
wat hem na een valse start ook lukt. Als hij de heksen op heterdaad wil betrappen, gebeurt er
iets waardoor zijn leven rigoureus verandert.
NL – De Piet Hein en de pratende hond $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/1075549
Dit verhaal heeft in 2019 meegedaan aan de eerste editie van de Waterloper Verhalenwedstrijd,
een themawedstrijd in de Nederlandse fantastiek, georganiseerd door mijn collega auteur bij
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Zilverspoor: Roselynd Randolph. Het thema dat ik voor dit verhaal gebruikt heb, is: “In de
donkere straat waar het belletje gaat, kletst het deurtje rinkelend open.”
In 2030 is er een klimaatramp geweest. De KI is aan de macht gekomen en heeft Patrick Klein
in een door robots opgebouwde stad geplaatst. Sindsdien is hij eenzaam.
Patrick wil zich nuttig maken en krijgt toestemming om te reizen. Hij gaat in een boot op weg
naar de zee. Onderweg vaart hij door Den Haag, waar flats half onder water staan. Hij
verongelukt bijna, maar de buldog, Bolt, redt hem. Bolt is een pratende hond. Ze gaan samen
op avontuur. Uiteindelijk komt Patrick aan boord van de Piet Hein.
NL – Fantoompijn $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1075550
Dit verhaal heeft in 2020 meegedaan aan de Harland Awards schrijfwedstrijd die deze keer
werd georganiseerd op Hebban.
Katja Lu is een Half Cybernetisch Mens. Ze werkt als monteur op een ruimtehaven van Terra99.
Ze wil zich nuttig maken, want de ruimteschepen moeten goed worden onderhouden en veilig
zijn. Terwijl ze bezig is met haar werk en door een man gekust wordt, krijgt ze plotseling een
heftige pijn. Dit is vreemd, want die pijn zit in haar cybernetische onderdelen. Hoe dat kan,
wordt in dit verhaal verteld.
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NL – De magie van het lorgnet $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1076581
Dit verhaal heeft in 2020 meegedaan aan de tweede editie van de Waterloper
Verhalenwedstrijd, een themawedstrijd in de Nederlandse fantastiek, georganiseerd door mijn
collega auteur bij Zilverspoor: Roselynd Randolph. Het thema dat ik voor dit verhaal gebruikt
heb, is: “Krampus!” Het haalde plaats 15 in de rangorde.
De magie van het lorgnet is een verhaal over een man die in een grauwe wereld leeft waarin
zijn zoon spoorloos verdwijnt. Alles lijkt grijs en troosteloos, totdat hij ontdekt wat er achter
de verdwijning schuilgaat. Dan gaat hij, gewapend met het lorgnet, de pot zalf van de
misdienaar en een poetsdoek op weg om zijn zoon uit de handen van Krampus te redden.
NL – Rode zwammen $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1076584
Dit verhaal heeft in 2020 meegedaan aan de tweede editie van de Waterloper
Verhalenwedstrijd, een themawedstrijd in de Nederlandse fantastiek, georganiseerd door mijn
collega auteur bij Zilverspoor: Roselynd Randolph. De twee thema’s die ik voor dit verhaal
gebruikt heb, zijn: “Bloedboom” en “De heksenkring maakte een einde aan het gezwam”. Het
haalde plaats 9 in de rangorde, waardoor het in de derde ronde kwam. Ik won er de
Stormvloedkeringprijs mee. Dat is de prijs die de auteur krijgt voor het verhaal met de
grootste deviatie (het verschil in mening tussen de juryleden).
Rudolf doet onderzoek naar bodemmonsters van Mars en hoopt een levend organisme te
vinden. Onder zijn microscoop ziet hij een bloedboom. Daardoor vergeet hij de tijd en komt
hij erachter dat hij te laat zal komen voor de afspraak met zijn vriendin. In zijn haast gebeurt
er een ongeluk, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Op hun vakantie bestrijden Noura
en Rudolf rode zwammen, maar dat gebeurt op een heel bijzondere manier. Noura is
genoodzaakt haar geheim prijs te geven.
NL – Nederland emigreert $1,99 https://www.smashwords.com/books/view/1076585
Dit verhaal heeft in 2020 meegedaan aan de tweede editie van de Waterloper
Verhalenwedstrijd, een themawedstrijd in de Nederlandse fantastiek, georganiseerd door mijn
collega auteur bij Zilverspoor: Roselynd Randolph. De vier thema’s die ik voor dit verhaal
gebruikt heb, zijn: “Bloedboom” , “De wensput van Gliese 876 d” , “De premier fietste door
de motregen naar het Binnenhof” en “Mayday, mayday, mayday. Hier het ruimteschip Hr.
Ms. Koningin Amalia…” Het haalde plaats 5 in de rangorde, waardoor het in de derde ronde
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kwam. Ik won er de Eb en vloedprijs mee. Dat is de prijs voor de auteur die de grootste
stijging in de wedstrijd doormaakte ten opzichte van het jaar daarvoor.
Het ruimteschip, de Hr. Ms. Koningin Amalia, maakt een reis door de ruimte om een nieuwe
woonplek voor Nederland te zoeken. In de toekomst zit Nederland behoorlijk in de knel.
Massale overstromingen teisteren het land en de EU weigert om het volk op te vangen in
buurlanden. Snel ingrijpen is nodig, want de situatie loopt helemaal uit de hand. Als de Hr.
Ms. Koningin Amalia opeens op een onbekende planeet crasht, lijkt alle hoop vervlogen.

NL – Goudborstels grijpt in $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/1076587
Op de kolonieplaneet Wanerand staat Zwijnenvader ingeblikt op het plein voor een fabriek waar
varkens gemarteld en geslacht worden voor de consumptie van hun vlees. Hij roept zijn god
Goudborstels (het zwijn van Freyr) te hulp. In de ruimte vliegt Skidbladnir (het schip van Freyr)
rond. De Wanen, natuurgoden Freyr en Freya uit de Germaanse mythologie, zijn op zoek zijn
naar een nieuwe vestigingsplaats. Ze vangen het gebed van het varken op en beginnen een
reddingsactie.
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List with published e-books of Johanna Lime

SHORT STORIES / KORTE VERHALEN
EN (In English)

E-BOOKS (On the website of Smashwords you can download simply / and pay with
credit card)
This is my profile page on Smashwords:
https://www.smashwords.com/profile/view/JohannaLime2
More new stories will appear in time, so please keep track this list of our publications. It is
possible to get E-mails when new stories are published. See Smashwords for that.
7 years and older
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EN – The Shoulder Dragon $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/903569
Rose is silly the children from her new school say. She thinks her bike is a horse. Rose has
just moved to this town. She unpacks a box her grandmother left her. She likes the toy she
finds in it.

8 years and older

EN – Toado and Toada $ 0,99 https://www.smashwords.com/books/view/895753
The toad-man, Toado, is lonely. He tries to find his happiness elsewhere, but it is difficult to
find a new home. Then he hears music playing and meets Toada.

10 years and older

EN – The Anti Bumpbrump Potion $0,99
https://www.smashwords.com/books/view/905639
In 2015, the anti-bumpbrump potion was included in collection bundle 1 of the Gentasia
Awards of the Annibo publishing company in Gent (Belgium), with fantastic stories for the
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youth. Johanna Lime got the rights back and made this e-book. After editing, the story turned
out to be suitable for children from 10 years of age. In 2018 Johanna translated this story into
English, with the help of Kym and Teunis who live in Australia.
A contagious disease prevails in Blackwater: the bumpbrump. The King is ill. Colmar wants
to save him and has to get the anti-bumpbrump potion. But this potion can only be made by a
witch and it needs a rare ingredient. Will Colmar succeed in saving his King?
EN – The Fayfairy Talent $0,99
https://www.smashwords.com/books/view/911420
Sprinkle is a fayfairy with a special talent. Zared wants to force her to help the rats and
therefore abducts her. The pucat also has plans for the fayfairy and her talent. Who will she
help?
In 2015, the fayfairy talent was included in collection bundle 1 of the Gentasia Awards of the
Annibo publishing company in Gent (Belgium), with fantastic stories for the youth. Johanna
Lime got the rights back and made this e-book. After editing, the story turned out to be
suitable for children from 10 years of age. In 2018 Johanna translated this story into English,
with the help of Kym and Teunis who live in Australia.

15 years and older Young Adults

EN – The Nebula Children of Hary Rud $1,99
https://www.smashwords.com/books/view/897674
Both princesses of Berinyi5, Golda and Helena, are traveling to Hary Rud, where the Taicapry
of the Ana-Rosa tribe live. It is important for them to find out how this population group came
here and what their rules are. They learn that they are nebula children, like the Taicapry are.
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EN – Pacifist Blood $0,99 https://www.smashwords.com/books/view/898697
Mylo Tusker has a job interview as a night watchman at the Rotterdam Hospital. He wants to
remain a pacifist. But will he be able to suppress his instincts?
EN – Johanna will translate more stories into English, if possible. But at the moment she
has no reviewers who are willing to check the translations for her
*** Johanna is looking for reviewers, preferably English native speakers ***

Uitgegeven verhalen van Johanna Lime in tijdschriften
Mijn eerste publicatie in een tijdschrift verscheen in HSF Verhalen nummer 270 jaargang 51,
2020/2 bij het NCSF. Het verhaal De Humayesse werd geïnspireerd door al het nieuws rond
de covid-19 pandemie in 2020. Een buitenaards wezen vindt een medicijn tegen ze zoönose.
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Johanna Lime
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het schrijfproces van Johanna Lime en van nieuwe
publicaties? Volg mij dan op mijn blogsite https://johannalime.com
Voor informatie over mijn boeken, achtergrondinformatie van mijn verbeeldingswereld en
voor recensies gaat u naar mijn website: https://boekenvanjohannalime.com
Op mijn websites vindt u ook de links naar de uitgeverijen waarop u mijn uitgegeven werken
kunt bekijken en bestellen.
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