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Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs
Hier komt het staartje van de literaire misdaadgolf van het voorjaar. In deze
nieuwsbrief brengen we tevens een samenvatting van alles wat in 2018 is
verschenen. Aan u de keuze.

‘KOPIEKAT’, zesde thriller van Bert Bergs
Bert Bergs (°1945) was als Robert Vandenberghe hoogleraar
aan de Gentse universiteit. In 2011 zette hij zijn wetenschappelijke carrière aan de kant en begon spannende verhalen te
schrijven. Na zijn debuut, ‘Het duivelse recept’ (Uitgeverij Bola) in 2013, volgde ieder jaar een nieuwe thriller. Bergs koos
voor de journalist Marc Ackein als hoofdpersonage. Die kon
ongehinderd speuren in het buitenland, waar de verhalen zich
dikwijls voor een groot deel afspeelden. Vanaf zijn vierde
boek, ‘30 dagen’ focuste hij zich meer op Gent. Daar heeft Ackein een partner,
hoofdinspecteur Sara Vits, met wie hij meestal ongewild samenwerkt.
(www.bertbergs.be)
‘KOPIEKAT’
In de Vinderhoutse bossen wordt het naakte lichaam ontdekt van een blond
meisje. Ze is gewurgd en vaginaal gemutileerd. Iets verderop ligt een doodgeschoten man in een greppel. Het wordt een hele klus voor hoofdinspecteur Sara
Vits en haar team. Het vermoorde meisje is een universiteitsstudente die op kamers verblijft in Gent. Tijdens de speurtocht naar de moordenaar wordt een
tweede meisje, eveneens een studente, op dezelfde manier vermoord. Op haar
naakte lichaam vindt men een aanwijzing: KOPIEKAT.
Dan smijt Sara zich op een onopgeloste moord die vanonder het stof wordt gehaald. Ondertussen is Marc Ackein, freelance journalist en partner van Sara, financieel gesjoemel op het spoor in een Gentse cement- en betonfabriek, eigendom van Gérard Laporte. Met de hulp van een hooggeplaatste EU-ambtenaar
zou hij miljoenen hebben opgestreken. Twee van Laportes kinderen hebben een
lucratief baantje in het bedrijf. De oudste zoon baat een nachtclub uit. Marc
Ackein die per toeval in dat etablissement verzeilt, komt daar iets te weten over
de eerste moord. Fraude- en moordonderzoek doorkruisen elkaar. Uiteindelijk
komt de hele familie Laporte in het vizier. Wie deed wat?
‘KOPIEKAT’ (Uitgeverij aquaZZ) wordt verwacht op 9 juni 2018.

‘De gekuiste versie’, tweede suspense van Anne Daniel
Anne Daniel (°1971) is van opleiding juriste. Nochtans
wou ze als kind Oscarwinnares worden. Die moeilijk na
te jagen droom borg ze op en ze vond een nieuwe passie: schrijven. In de zomervakanties schreef ze de boeken van haar favoriete jeugdauteurs over in schoonschrift. Veel later vestigde ze zich met haar man en twee
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honden in Nederland. En wat doet een bourgondische Vlaamse die niet kan aarden in een land zonder koffiekoeken, vers gebakken pistolets op zondag en frietjes? Inderdaad … ze schrijft thrillers. Na haar eerste succes, ‘De manipulator’
(2017), verschijnt nu haar tweede suspenseverhaal: ‘De gekuiste versie’.
‘De gekuiste versie’
Geen sporen achterlaten, nergens mee bemoeien en nooit op eigen initiatief
gevonden voorwerpen teruggeven, dat is het motto van schoonmaakster Susan,
wanneer ze voor advocaat Geys in hotelkamers het overspel van zijn cliënten
verdoezelt. Een louche bijverdienste die haar felbegeerde droomcruise moet
betalen. Wanneer Susan in de kamer een enveloppe vindt, ziet ze kans om in één
klap het geld voor haar cruise te vergaren. Alleen, hiervoor moet ze haar eigen
regels overtreden. Tegen beter weten in.
‘De gekuiste versie’ (Uitgeverij Kramat) wordt verwacht op 20 juni.

‘Perfect’, Hasseltse misdaad van Jeannette Mimi Funk
Jeannette Mimi Funk (°1950) schrijft haar hele leven al korte
verhalen en gedichten. In 2009 publiceerde ze met ‘Moord in
de TT-wijk’ haar eerste volwaardige roman, waarin ze het rechercheursduo Esther Kreif en Ilona Berkochek ten tonele
voert. Plaats van handeling was Hasselt, de stad waar ook haar
volgende politiethrillers ‘De Kanaalkom’ (2011), ‘Beeldenstorm’
(2013) en 'Zoektocht' (2016) zich afspeelden. Met haar vijfde
misdaadroman, ‘Perfect‘, rond het duo Esther en Ilona, voegt ze weer een spannend verhaal toe aan de reeks.
‘Perfect’
Tijdens de Virga Jessefeesten lijkt de stad Hasselt een versterkte vesting omdat
het terreurniveau op drie staat in heel België. Het team van Esther Kreif wordt
tijdens deze veertien dagen ingeschakeld om mee te werken aan het veiligheidsplan.
Een brutale moord brengt het hele team onder hoogspanning. Esther wordt tijdens het onderzoek geconfronteerd met de meest bizarre mensen, die allemaal
de mogelijkheid en een reden hadden om deze misdaad te plegen. Het hele team
zoekt koortsachtig naar aanknopingspunten in het verleden van alle betrokkenen
die de revue passeren, maar enkel tegenstrijdige verklaringen hopen zich alsmaar op. Een doorbraak komt er uit onvoorziene hoek en brengt de hele zaak in
een ware stroomversnelling …
‘Perfect’ (Uitgeverij Vertelpunt) wordt verwacht in de eerste helft van juni.
Uitgeverij Houtekiet, Willemsfonds en Compagnie De Zere Knie presenteren

DE NACHT VAN DE MISDAAD op 2 juni 2018 om 20u00 in Gent.
Met medewerking van diverse misdaadauteurs. Speur mee naar de dader!
Er vallen mooie prijzen te winnen. Inkom: €9.
Inschrijven is verplicht via: info@houtekiet.be

Meer info: Willemsfonds
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De zeventien voor deze zomer

Ademnood
Belinda Aebi
(Lannoo)

KOPIEKAT
Bert Bergs
(aquaZZ)

Preta
Sterre Carron
(Witsand)

Niet voor mietjes
Jo Claes
(de Fontein – Jeugd)

Want alles gaat voorbij,
maar niets gaat over
Jo Claes (Houtekiet)

De jongen in het graf
Toni Coppers
(Standaard - Angèle)

De gekuiste versie
Anne Daniel
(Kramat)

Perfect
Jeannette Mimi Funk
(Vertelpunt)

De golfmoorden
Ludo Geluykens
(Leesgenot)

Driemaal moorwaarde
Paul Jacobs
(Houtekiet)

Refugia
Erik Persoons
(Kramat - Jeugd)

Nets erger dan spijt
Jos Pierreux
(Vrijdag)

Bluf
Guy Prieels
(Houtekiet)

Bling Bling 3
Jan Van Der Cruysse
(Standaard - Angèle)

Pas op voor de buren
Hilde Vandermeeren
(Q)

Doodsengel
Katrien Van Effelterre
(aquaZZ)
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Weten is …
Luc Vos
(Luc Vos)

Agenda









Vrijdag 25 mei 2018 – 20u: Auteurslezing ‘Schrijven: een blik achter de schermen’ door Hilde Vandermeeren. Bibliotheek Eernegem, Westkerkestraat 24,
Eernegem.
Zaterdag 26 mei 2018 – 15u00: Jos Pierreux signeert ‘Niets erger dan spijt’.
Standaard Boekhandel, Lippenslaan 102, 8300 Knokke-Heist.
Zaterdag 2 juni 2018 - Schrijfdag van Creatief Schrijven (€30/€50) met o.a.
o 11u00: Lezing ‘Thrillers schrijven’ door Hilde Vandermeeren. Bibliotheek
De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent.
o 20u00: Moordspel ‘De Nacht van de Misdaad’ georganiseerd door uitgeverij Houtekiet. Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent.
Zaterdag 9 juni 2018 – 15u00: Hilde Vandermeeren signeert ‘Pas op voor de buren’, Standaard Boekhandel, Burg 12, Torhout.
Maandag 11 juni 2018 – 20u00: Auteurslezing ‘De logische verbeelding’ door
Toni Coppers. Bibliotheek, Sint-Amandsesteenweg 41-43, Bornem (€5).
Dinsdag 19 juni 2018 – 20u00: Boekpresentatie* ‘KOPIEKAT’ van Bert Bergs,
Club Van Eyck, Kortrijksesteenweg 500, Gent.
Zaterdag 26 juni 2018 – (?): Bert Bergs signeert ‘KOPIEKAT’ in de Standaard
Boekhandel Sint-Baafs te Gent.

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst vooraf aan de uitgever/auteur worden medegedeeld. Info hierover kunt u steeds verkrijgen bij de auteur of uitgever.

Belangrijk bericht
De VVMA doet een enorme inspanning om de Vlaamse misdaadauteurs in de
kijker te zetten. Daarbij speelt onze nieuwsbrief een belangrijke rol.
Wie deze nieuwsbrief nog verder wenst te ontvangen, moet dit expliciet
meedelen. U doet dit door via onderstaande link een lege mail te versturen.
Ja, ik wil de nieuwsbrief verder ontvangen

VVMA. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs
en hun werk te promoten.
Men kan zich altijd op deze nieuwsbrief uitschrijven door HIER te klikken en de lege mail gewoon te versturen.

