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Nieuwsbrief
N° 31 April 2019
In dit nummer
 Michaël Kestemont
 Anja Feliers

Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs
In april verwelkomen we twee nieuwe Vlaamse thrillers. Het ziet ernaar uit dat
het leeuwendeel van de zomerse misdaadliteratuur in mei zal verschijnen.

Verschijnen in april

 Kort nieuws

‘De zwarte koning’, thrillerdebuut van Michaël Kestemont

 Agenda

Michaël Kestemont is professor aan de Universiteit Antwerpen
waar hij computationele letterkunde doceert. Na talrijke
werken, o.a. over historische literatuur, werkt hij zich nu in de
kijker als thrillerauteur. We verwelkomen zijn debuut, ‘De
zwarte koning’.
De zwarte koning
Op de terugweg van een studentenfeest is Anna getuige van de brutale moord
op een controversiële politicus. Ze wordt meegesleurd in een koortsige queeste
door Brussel, op zoek naar een geheimzinnige kunstschat die door de machtigste
families van het land angstvallig wordt beschermd.
Hoe is het koningshuis betrokken bij de grootste doofpotoperatie uit de Belgische kunstgeschiedenis? En wat was de rol van de enigmatische Prins Karel, die
zijn broer Leopold na de oorlog moest opvolgen? Een historische thriller over een
tragische broedertwist, waarin feit en fictie met elkaar versmelten.
‘De zwarte koning’ (uitgeverij Lannoo) verschijnt op 9 april.

‘Wat hij mij zei’, start van een nieuwe thrillerreeks van Anja Feliers
Tot nu toe is Anja Feliers vooral bekend van haar negen
thrillers waarin psychologe Katleen Verlinden de plak zwaait.
Daar komt nu verandering in. Feliers start met een gloednieuwe mystieke thrillerreeks bij uitgeverij Van Halewyck. We
kijken vol spanning uit naar haar nieuwe geesteskind.
http://www.anjafeliers.com/thrillers.php
Wat hij mij zei
Op een warme zomerdag gebeurt het ondenkbare voor Caro Westerhof: haar
gezin blijft verwoest achter wanneer haar echtgenoot sterft en een van hun kinderen spoorloos verdwijnt. Onmacht neemt haar leven over, maar onverwacht
maakt het verdriet ook nieuwe krachten in haar los.
Caro leert contact te leggen met haar verloren liefde over de grenzen van de
dood heen. Maar kan ze vermijden dat haar zoektocht als medium ook andere
familiegeheimen blootlegt?
‘Wat hij mij zei’ (uitgeverij Van Halewyck) wordt op 23 april voorgesteld in Bilzen
(zie agenda).
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Kort nieuws


Nieuw werk van Luc Vos
Luc Vos publiceerde op 25 maart een kleine bundel kortverhalen met als
titel: ’10 Bruiloften en 1 Kerstverhaal’. Hij noemt het zelf: ‘een beetje
vanalles... en nog wat’. Dit bundeltje is gratis als e-book te downloaden
bij Smashwords. Daarnaast werden zijn vroegere verhalen ‘Bij Nieuwe
Maan’ en ‘De Machinisten’ opgenomen in de bundel ‘Nachtwakers’ van
Godijn uitgevers (meer hierover bij Godijn Publishing).



Wordt verwacht in mei
30 dagen - Bert Bergs (aquaZZ), De Graffitimoorden - W.A. Dehairs
(Lannoo), Een ongewenste erfenis – Herman De Jonghe (Schrijverspunt),
Nevelhel - Erik Persoons (Kramat), Pericula - Erik Persoons (Kramat), Rot
fruit - Jos Pierreux (Vrijdag), Theater - Jan Smets (Van Halewyck), Boem
Boem 1 - Jan Van Der Cruysse (Angèle), De Godlastering - Stefaan Werbrouck (Witsand).

AGENDA


Woensdag 3 april 2019 – 20u15: Lezing ‘Moord, verraad en geweld’ door Toni
Coppers in Bibliotheek Park, Van Heybeeckstraat 28A, 2170 Merksem (Inkom
kassa 10 euro - vvk 8 euro - A-kaart met kansentarief 2 euro).



Vrijdag 5 april 2019 – v.a. 17u00: Signeer- en voorleessessie met o.a. Patrick De
Bruyn over ‘Eeuwig nacht’ in Standaard Boekhandel Diest, Sint-Jan Berchmansstraat 19, 3290 Diest.



Zaterdag 6 april 2019 – 10u30-12u00 / 15u00 – 16u30: Signeersessie - Patrick
De Bruyn signeert ‘Eeuwig nacht’ in Standaard Boekhandel Halle, Molenborre
16, 1500 Halle.



Zondag 7 april 2019 – 14u00-18u00: Signeersessie – Anja Feliers signeert haar
boeken op de boekenmarkt in Oud-Rekem (Rekem-Lanaken).



Dinsdag 23 april 2019 – 14u00: Boekvoorstelling* ‘Wat hij mij zei’ van
Anja Feliers in CC De Kimpel, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen.



Zaterdag 27 april 2019 – 13u30-15u00: Signeersessie – Anja Feliers signeert
‘Wat hij mij zei’ in Standaard Boekhandel Lanaken, Stationsstraat 18, 3620 Lanaken.



Zaterdag 27 april 2019 – 15u30-17u30: Signeersessie – Anja Feliers signeert
‘Wat hij mij zei’ in Standaard Boekhandel Bilzen, Markt 19, 3740 Bilzen.



Zaterdag 4 mei 2019 - 14u00-15u30: Signeersessie – Anja Feliers signeert ‘Wat
hij mij zei’ in Standaard Boekhandel Houthalen-Helchteren. Vredelaan 39, 3530
Houthalen-Helchteren.
*Bij boekvoorstellingen moet uw komst meestal vooraf worden gemeld. Voor informatie
hierover kunt u steeds terecht bij de auteur of uitgever.

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.
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