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Ademnood & Comeback (Belinda Aebi - Lannoo) / Van In Episode 1 (Pieter Aspe - Aspe NV) /
Kopiekat (Bert Bergs - aquaZZ) / Wraakzucht (Tom Bergs – Het Punt) / 13 geboden, de prequel
(Bogaerts - Lannoo) / Bangkok blues (Chris Bossers - Kramat) / Want alles gaat voorbij (Jo Claes Houtekiet) / Niet voor mietjes (Jo Claes – De Fontein-Jeugd) / Kill me again (Joanne Carlton –
Hamley books) / Preta & Pitta (Sterre Carron - Witsand) / De Jongen in het graf & De genezer
(Toni Coppers - Angèle) / Uitgebroed (Pat Craenbroek - Paris Books) / De gekuiste versie (Anne
Daniel - Kramat) / De voorbestemden (Lieven De Letter - Houtekiet) / Perfect (Jeannette Mimi
Funk – Vertelpunt) / De Golfmoorden (Ludo Geluykens – Leesgenot) / De cargo-mix (Frieda Goovaerts – Boekscout) / Driemaal moordwaarde (Paul Jacobs – Houtekiet) / Refugia (Erik Persoons
– Kramat) / Niets erger dan spijt (Jos Pierreux – Vrijdag) / Bluf (Guy Prieels – Houtekiet) / Salami
(Rudy Soetewey – Vrijdag) / Bling Bling 3 (Jan Van der Cruysse - Angèle) / Pas op voor de buren
(Hilde Vandermeeren – Q) / Rusteloos (Damen-Vandermeeren – Van Halewyck) / Doodsengel
(Katrien Van Effelterre – aquaZZ) / Penitenza (Kallenberg-Van Hove – Ellessy) / Weten is … &
Wreed … (Luc Vos) / Adrenaline (Stefaan Werbrouck – Witsand)

Toni Coppers: ‘De genezer’, een uitstapje naar Oxford
Tijdens de laatste de Boekenbeurs in Antwerpen verscheen Toni Coppers’ zestiende misdaadroman met Liese Meerhout in de hoofdrol.
‘De genezer’
In Antwerpen wordt een professor geschiedenis dood aangetroffen in zijn flat.
Alles wijst op roofmoord, want een kostbaar en zeldzaam middeleeuws handschrift over fabeldieren is verdwenen. Het spoor leidt commissaris Liese Meerhout naar Oxford. Daar is de Vlaamse studente Emma vermist. Haar kleren liggen
netjes opgevouwen op een jaagpad langs de Theems. De politie gaat uit van zelfdoding, maar die these stuit op veel ongeloof: Emma was een vrolijke spring-in‘t-veld die bij iedereen geliefd was.
Liese en Masson pendelen tussen Antwerpen en Oxford. Al snel wordt duidelijk
dat zowel in de wereld van de magie en de fabels als in het leven van Emma niets
is wat het lijkt.
‘De genezer’ (Standaard Uitgeverij/Angèle) is verschenen op 8 november 2018.

‘Wreed …’, nieuwe thriller van Luc Vos.
De romans en kortverhalen van self-publisher Luc Vos (°1968) verschenen
meestal als e-book. Nu zijn ze ook als paperback te verkrijgen. Deze maand verscheen een nieuwe thriller van zijn hand.
‘Wreed …’
Kan je als huurmoordenaar ooit de deur achter je dicht trekken en opnieuw beginnen? De gevaren uit de weg gaan, een nieuw leven beginnen, iemand echt
liefhebben en alles vergeten? Kan dat? Echt? Luke probeert het alvast, het wordt
een bijzonder spannende zoektocht naar een evenwicht dat ver weg lijkt...
‘Wreed …’ is te verkrijgen als e-book bij Amazon, Smashwords en Apple en als
paperback bij Lulu. (zie ook www.lucvos.be)
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‘Een hoogst verleidelijke man’ 10de misdaadroman van Paul Jacobs
In 2019 viert Paul Jacobs zijn zeventigste verjaardag samen met zijn tiende misdaadroman.
‘Een hoogst verleidelijke man’
Op de avond dat Thomas Breens in een café zijn drieënvijftigste verjaardag viert,
hoort hij hoe de bekende radiopresentatrice Kathy Ongena tijdens een liveuitzending onverwacht in tranen uitbarst. Kathy is de geheime minnares van een
bekende Antwerpenaar. Wanneer ze de volgende dag niet opdaagt in de radiostudio, gaan Thomas en zijn vriendin Kristien naar haar op zoek. Hun speurtocht
leidt hen van Oostende naar de Côte d’Azur en terug en naar ontmoetingen met
excentrieke kunstenaars, ingehuurde moordenaars en gewetenloze politici.
Dit tiende Thomas Breens-verhaal neemt de lezer mee op een verrassende en
spannende odyssee langs de smalle straatjes van Nice, de stadsmuren van SaintPaul-de-Vence en de coulissen van de Antwerpse politiek, waar de strijd om het
burgemeesterschap in volle hevigheid is losgebarsten.
Zullen ze Kathy vinden? Waarom is een serie oude polaroidfoto’s zo belangrijk?
En hoe loopt het uiteindelijk af met de hoogst verleidelijke man?
‘Een hoogst verleidelijke man’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt in januari 2019 en
wordt voorgesteld op 22 januari 2019 in Mortsel (zie agenda).

Agenda



Dinsdag 22 januari 2018 – 20u00: Boekvoorstelling* ‘Een hoogst verleidelijke
man’ van Paul Jacobs in De Boekuil, Antwerpenstraat 32 te Mortsel.
Woensdag 23 januari 2018 – 14u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’
door Katrien Ryserhove in Zaal "Albert Claes", Revillpark 1 te Brugge.
*Bij boekvoorstellingen en sommige andere activiteiten moet uw komst vooraf aan de
uitgever/auteur/organisator worden medegedeeld. Informatie hierover kunt u steeds
verkrijgen bij de auteur, de uitgever of bij de VVMA.
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