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Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs
Hier komen de laatste misdaadboeken voor de vakantie. We brengen drie
auteurs, waaronder twee debutanten, en hun spannende boek onder de
aandacht.

‘Uitgebroed’, debuut van ex-wetsdokter Pat Craenbroek
Pat Craenbroek (Brussel, 1966) begon haar carrière als gerechtsarts. Nu werkt ze zowel in de klinische praktijk als in
de zakenwereld.
Als kind won ze opstelwedstrijden en werd ze geprezen voor
haar taalgevoel. Toch koos ze voor een medische loopbaan.
De schrijfmicrobe bleef kriebelen. De voorbije jaren schreef
ze in haar vrije uurtjes korte teksten. Daaruit is haar eerste
boek ontstaan. (www.uitgebroed.com)
‘Uitgebroed’
Lilith Van Winckel, verteerd door pijn en verdriet, besluit om zichzelf voor een
aankomende trein te gooien. Er wordt om haar getreurd, maar niemand in haar
omgeving is echt verbaasd. Nadien gaat het leven voor haar familie en vrienden
verder. Al snel blijkt dat er meer aan de hand is en dat de vrouw de maanden
voor haar dood een plan met verstrekkende gevolgen heeft uitgebroed.
Hoewel verraad, moord en wraak de voornaamste ingrediënten zijn van deze
pageturner, heeft het verhaal meerdere lagen. De verrassende wendingen en bij
momenten pijnlijk mooie beschrijvingen maken van dit boek een aangrijpende
thriller die nét even anders is dan we gewend zijn. Het boek krijgt een extra lading door de manier waarop de drijfveren van de hoofdpersoon worden blootgelegd en de lezer er beetje bij beetje achterkomt wat haar ingenieuze plan is …
‘Uitgebroed‘, (uitgeverij Paris Books) is verschenen op 11 juni.

‘Penitenza’, Tweede thriller van het duo Kallenberg-Van Hove
Karin Kallenberg en Dimitri Van Hove vormen een NederlandsVlaams schrijversduo. Karin woont afwisselend in Rome en Amsterdam. Dimitri woont en werkt in Brugge. Samen schreven ze
eerder de psychologische thriller ‘B.B.’ die vanuit diverse hoeken
veel lof kreeg. Nu is hun tweede roman verschenen.
(www.karinendimitri.info)
‘Penitenza’
Penitenza is een beroemd schilderij, het pronkstuk van de basiliek in Florella. Als Johan Jagers gevraagd wordt samen met een
internationaal team deze kerk te restaureren, vertrekken hij en
zijn vrouw Merel voor een jaar naar de Italiaanse kunststad.
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Hun verblijf verloopt al snel totaal anders dan ze zich hadden voorgesteld.
Daniël, bij wie Merel en Johan woonruimte huren, blijkt een vrouwenversierder
en een maffiamaatje, en als er op een dag een gruwelijk misdrijf plaatsvindt, komen Merel en Johan in een ware nachtmerrie terecht.
Welk aandeel heeft Daniël hierin? Waarom weigert Johan door te gaan met de
restauratie van het schilderij? Zal Merel Daniël kunnen blijven weerstaan?
‘Penitenza’ (uitgeverij Ellessy) is verschenen op 22 juni.

‘De cargo-mix’, debuut van Frieda Goovaerts
Frieda Goovaerts, nu gepensioneerd, heeft meermaals de
oversteek per vrachtschip naar de Franse Overzeese Gebieden
gemaakt. Een privévoorval gaf uiteindelijk de boost om haar
eerste fictieverhaal, ‘De cargo-mix’, een woelige reis van Antwerpen naar de Caraïben, te schrijven.
‘De cargo-mix’
Vaar mee met ‘De cargo-mix’ van Antwerpen naar de Caraiben. Lach en ween met de ratjetoe passanten tot Olly, de maître d’ hotel verdwijnt. Een moord? Een ongeluk? Niemand die het weet. Het onderzoek brengt
je tot in het zwoele, erotische Point à Pitre. Eén iemand heeft de sleutel tot het
mysterie op zak, maar past die sleutel wél? En dan steekt er een storm op en
blijken er nog meer slachtoffers te zijn gevallen! Trossen los, we zijn ermee weg!
‘De Cargo-mix’ (uitgeverij Boekscout) is verschenen op 22 juni.

Agenda


Zaterdag 7 juli 2018 – 13u00-14u30: Jeannette Mimi Funk signeert ‘Perfect’,
Standaard Boekhandel, Maastrichterstraat 19, Hasselt.

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.

