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De spreekwoordelijke voorjaarsstorm van mei krijgt een zomers staartje. Nog 

meer spannende vakantielectuur in de winkelrekken. 

Nog verschenen in mei 

‘De Brexitmoorden’, tweede thriller van Hugo Luijten 

Hugo Luijten is na een carrière in het onderwijs sinds 2016 full-

time schrijver. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en tijd-

schriften en schrijft ook columns en opiniestukken voor enkele 

kranten. Na zijn eerste roman ‘Offer voor een verloren zaak’ 

(Overamstel Uitgevers, 2017), verscheen zijn eerste thriller, 

‘Verast’. Met ‘De Brexitmoorden’ gaat hij verder in het genre. 

De Brexitmoorden 

Tijdens de nerveuze brexit-onderhandelingen wordt een be-

kende Europese politicus bij het lijk van zijn assistent aangetroffen. Alle bewijs-

materiaal wijst hem als dader aan. Maar wanneer het onderzoek stilaan afgerond 

lijkt, begint commissaris Stef Cools te vermoeden dat er meer aan de hand is. 

De mysterieuze tegenkanting van hogerhand wijst op een grootschalige doofpo-

toperatie. Als er dan plots weer een dode valt, dreigt de zaak volledig te ontspo-

ren… 

‘De Brexitmoorden’ (uitgeverij Lannoo) verscheen op 21 mei 2019. 

Verschijnt in juni 

‘Solovlucht’, nieuwe psychologische roman van Aloka Liefrink  

Sinds haar autobiografische boek ‘Verweesd’ (2010), 

specialiseerde de in India geboren, Aloka Liefrink zich in het 

schrijven van spannende psychologische thrillers. Samen met 

Luc Deflo schreef ze de bestseller ‘Onderhuids’. Haar nieuwste 

boek ziet ze eerder als een psychologische roman, maar bevat 

niettemin veel thrillerkenmerken.  

https://alokaliefrink.com    

Solovlucht 

Wanneer de 28-jarige Savarana Termeer, voor dood geslagen, op de badkamer-

vloer ligt, probeert ze te achterhalen wat haar bezield heeft om deze bizarre re-

latiekeuze te maken. Voor ze Gunter Lindemans ontmoette leidde ze voor het 

eerst, na veel zware beproevingen, een succesvol en zelfstandig leven als team-

manager voor een multinational. Savarana ging voorbij haar grenzen om deze 

uiterst complexe man te begrijpen, maar was dat wel zo'n verstandig plan? Ze 

stelt niet alleen Gunter in vraag, maar ook zichzelf. Lag haar sterk ontwrichte 

adoptieverleden aan de grondslag?  

‘Solovlucht’ (uitgeverij Finton) wordt verwacht op 1 juni 2019. 
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 ‘Theater’, thrillerdebuut van Jan Smets 

Jan Smets werkte het grootste deel van zijn loopbaan in de 

Nationale Bank, waar hij begon als expert op het Departement 

Studiën. In 1988 stapte hij in de politiek, maar in 1994 keerde 

hij terug naar de Nationale Bank. Hij bekleedde er diverse 

functies en werd in 2015 aangesteld als gouverneur, wat hij 

bleef tot aan zijn pensionering op 1 januari 2019. Naast zijn 

drukke loopbaan heeft Smets steeds geschreven. ‘Theater’ is zijn debuutroman. 

Theater 

Op een koude maandagochtend, net voor kerst, wordt het dode lichaam van 

Albert Leblanc aangetroffen in zijn villa in Sint-Martens-Latem. Vermoord. In 

geen tijd staat de Gentse beau monde in rep en roer. ‘De zilveren vos’, zoals Leb-

lanc genoemd werd, was een hoogstaande advocaat en een graag geziene gast 

op culturele evenementen. Wie wilde hem uit de weg ruimen en waarom? 

Hoofdinspecteur Steve Stern staat voor een raadsel en dat wordt er niet beter op 

als hij weduwe Julie Leblanc ontmoet, die in hem een verloren gewaand vuur 

doet opflakkeren. Stern ontdekt al gauw dat dit de gevaarlijkste zaak uit zijn car-

rière wordt.  

‘Theater’ (uitgeverij Van Halewyck) verschijnt op 3 juni 2019 en wordt op 11 juni 

voorgesteld (zie agenda). 

‘De godslastering’, 2e deel van thrillerreeks door Stefaan Werbrouck 

Stefaan Werbrouck werkt en woont in Rome. In 2018 ver-

scheen ‘Adrenaline’, een eerste boek in de misdaadreeks 

‘Rione Monti’, over de squadra mobile van Rome. Hoofd-

personages zijn – naast de stad Rome zelf – de inspecteurs 

Elisa Ferrari, Cristiano Clementi en Ivan Bellini. Die mobile 

politiebrigade komt terug in zijn nieuwe thriller, ‘De gods-

lastering’, gebaseerd op ware feiten. ‘Het Gebeente’, een vertaling van het ex-

plosieve werk van Erika M., dat een belangrijke rol speelt in het boek, krijgt u er 

gratis bij. 

De godslastering 

De squadra mobile van Rione Monti, de centrale wijk van Rome, heeft de handen 

vol met een zaak die veel opzien baart. Alles draait rond een geheim boekwerk 

dat geschreven werd door een zekere Erika M., een vrouw die recent werd ver-

moord, en waarin explosieve informatie staat, die de katholieke Kerk veel schade 

kan berokkenen.  

‘De godslastering’ (Witsand uitgevers) verschijnt op 10 juni 2019. 
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Kort nieuws 

 In de vorige nieuwsbrief kondigden we ‘De graffitimoorden’ van W.A. Dehairs 

aan. Deze titel zal helaas pas in het najaar verschijnen. 

 Op 10 juni wordt ‘De godslastering’, de nieuwste thriller van Stefaan Werbrouck, 

wordt in de lokalen van de nieuwe Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging in 

Rome voorgesteld. 

AGENDA 

 Zaterdag 1 juni 2019 - 13u00-17u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Koolmijnlaan 9-11, 3580 Berin-
gen. 

 Zaterdag 1 juni 2019 – 15u00-17u00: Signeersessie – Jos Pierreux signeert ‘Rot 
fruit’ in Standaard Boekhandel, Lippenslaan 102, 8300 Knokke-Heist. 

 Zondag 2 juni 2019 – 11u00-12u30: Lezing -  Anja Feliers vertelt over haar werk 
in de bibliotheek Hasselt – vestiging Kuringen, Joris van Oostenrijkstraat 55, 
3511 Hasselt. 

 Zondag 2 juni 2019 – 13u30-16u00: Signeersessie – Bert Bergs signeert ’30 da-
gen – wraak en moord in Gent’ in Standaard Boekhandel, Sint-Baafsplein, 9000 
Gent.  

 Zondag 2 juni 2019 – 14u00-16u00: Signeersessie – Anja Feliers signeert op de 
boekenmarkt in Oud-Rekem (Rekem-Lanaken). 

 Maandag 3 juni 2019 – 20u00: Boekvoorstelling* - ‘Het kraaiennest’ van Ludo 
Driesen in de Vrije Basisschool ‘De Puzzel’, Zavelstraat 2, 3990 Peer. 

 Zaterdag 8 juni 2019 - 14u00-16u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Stationsstraat 20, 3970  Leo-
poldsburg. 

 Dinsdag 11 juni 2019 – 20u00: Boekvoorstelling* - ‘Theater’ van Jan Smets in de 

Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, 9000 Gent (aanwezigheid mel-

den via paul.luyten@walry.be).  

 Zaterdag 15 juni 2019 - 14u00-16u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Oudestraat 7, 3990 Peer. 

 Zaterdag 15 juni 2019 - 15u00: Boekvoorstelling* - ‘Het tuinfeest’ van Bettie 
Elias in Standaard Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

 Zaterdag 22 juni 2019 - 10u00-15u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Opitterstraat 6, 3960 Bree. 

*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 ver-
sturen.  
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