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Dit jaar zal de vakantie er voor velen totaal anders uitzien en misschien herleid 

worden tot een verblijf in het binnenland. Maar eender waar, een fris drankje en 

een heerlijk spannend boek zullen de voorspelde hete zomer aangenamer maken. 

 Verschenen in mei 

‘Van In – Episode 3’  van Pieter Aspe 

In 2018 startte Pieter Aspe met een nieuwe reeks 'Van In', die 

uiteindelijk tien boeken zal omvatten. De gepensioneerde 

commissaris Van In blijft de hoofdrol spelen. Nu is episode 3 

verschenen. 

Van In – Episode 3 

Een politicus, een kapitalist, een maffiabaas en een jurist worden gegijzeld door 

een rechtse organisatie, opgericht en gesteund door Steve Bannon, voormalig 

strateeg van president Donald Trump. Hun hoofdkwartier in een eeuwenoud 

klooster in Italië huisvest tevens een gladiatorenschool voor culturele strijders. 

Het avontuur begint echt wanneer Pieter Van In en Rein Claeys in contact komen 

met Kodor, alias Cicero, en ze een reis aangeboden krijgen naar Mykonos, waar 

Van In geconfronteerd wordt met zijn verleden. De gewetensstrijd die daarop 

volgt stelt de ex-commissaris zwaar op de proef, maar versterkt aan de andere 

kant zijn relatie met Rein, die hem bijstaat in een van de moeilijkste beslissingen 

in zijn leven. Neemt hij wraak of blijft hij trouw aan zijn principes? En beseft hij dat 

het ergste nog moet komen?  

‘Van In – Episode 3’ (Uitgeverij Aspe NV) is verschenen op 19 mei.  

Verschijnt in juni 

‘Furta’, vierde jeugdroman onder de regie van Erik Persoons  

Erik Persoons is de geestelijke vader van ‘het schrijfexperiment’, 

een uniek project. Aan de basis van ‘Furta’, liggen de fantasie, de 

verbeeldingskracht en de passie voor het schrijven van tieners.   

Meer dan honderd jongeren bezorgden Erik hun zelfgeschreven 

tekst. Hij heeft al deze hersenspinsels bij elkaar gepuzzeld en via 

bindteksten een verhaal gecreëerd ‘Furta’ is de vierde spannende  

jeugdroman onder zijn regie na ‘Attractopia’,  ‘Refugia’ en ‘Peri-

cula’. 
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Furta 

Joren en Alicia zijn op vakantie aan de Belgische kust. Ze leren er Anna en Piedro 

kennen, twee rijkeluiskinderen die beweren dat ze in een kasteel, niet ver van het 

strand, wonen. De kennismaking eindigt met gamespelletjes in het hotel waar Jo-

ren en Alicia logeren. De volgende ochtend blijkt dat er uit de hotelkamer geld en 

juwelen zijn gestolen. De verdenking valt op Anna en Piedro. Vergezeld van hun 

hond, Jackson, gaan Joren en Alicia naar hen op zoek. Als ze na allerlei enge avon-

turen bij het kasteel aankomen, blijkt het een vervallen, griezelig gebouw te zijn.   

Het kasteel lijkt verlaten of is dat maar schijn? Wonen er niet in elk kasteel spoken 

en geesten? Waarom probeert iemand hen de stuipen op het lijf te jagen? 

Er wachten spannende, huiveringwekkende avonturen in lugubere torenkamers 

en geheime gangen. Vieze beesten, verdwijningen, pistoolschoten, akelige ont-

dekkingen, ze moeten het allemaal doorstaan om het geheim van het kasteel te 

doorgronden. Het uiteindelijke antwoord is schokkend en de waarheid hartver-

scheurend. 

Het zal hun jonge leven voor altijd veranderen!  

‘Furta‘ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 10 juni. 

‘Huid tegen huid’, tweede Caro Westerhof van Anja Feliers  

Anja Feliers is een succesvolle auteur, gekend van haar thrillers 

waarin psychologe Kathleen Verlinden de hoofdrol speelt. In 

2019  verscheen de titel ‘Wat hij mij zei’, wat de start was van 

een nieuwe reeks rond het medium Caro Westerhof. Nu ver-

schijnt het tweede deel.  

Huid tegen huid 

Caro Westerhof is een jonge alleenstaande vrouw die na de dood van haar man 

Cas alles doet om haar leven en dat van hun twee dochtertjes weer op de rails te 

krijgen. Ze kan nog steeds contact leggen met Cas, over de dood heen, en dat 

maakt haar pijn een stuk draaglijker. 

Wanneer Caro op een avond een wandeling maakt, ontdekt ze tussen de bomen 

de schimmen van een jonge vrouw en een baby. Ze begrijpt eerst niet wat ze ziet 

en wat de verschijningen betekenen, maar de stemmen in haar hoofd dringen aan 

en laten haar niet los. 

Wie zijn deze verschijningen? Waarom zwerven zij rond in dit bos? En belangrijker 

nog: waarom tonen zij zich aan Caro? Caro beseft dat ze haar gave om contact te 

leggen met de doden niet zomaar kan negeren. Maar zonder dat ze het weet, zet 

ze iets in werking dat niet meer te stoppen is.  

‘Huid tegen huid’ (Pelckmans Uitgevers) wordt rond 19 juni verwacht.  
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Kort nieuws 

• Dit jaar sleepten twee Vlamingen een prestigieuze Nederlandse prijs in de 

wacht. Dominique Biebau mocht met ‘Russisch voor beginners’ de Gouden 

Strop voor de beste Nederlandstalige thriller in ontvangst nemen. De Scha-

duwprijs voor het beste spannende debuut ging naar Bettie Elias met ‘Het 

tuinfeest’.  

• Katrien Ryserhove, bekend van haar werk rond de moorden van Beernem, 

heeft van de lockdown gebruik gemaakt om het eerste deel van een trilogie 

over 'Judith, de stammoeder van de graven van Vlaanderen' af te werken. 

Men kan intekenen op dit boek voor slechts €17,95 i.p.v. €24,95 door het 

bedrag te stortten op BE08 0018 4275 8813 van Het Moment - Merendree-

dorp 56 - 9850 Merendree. 

• Uitgeverij Pelckmans laat weten dat Van Halewyck, Pelckmans Pro en 

Abimo in de toekomst als merknamen zullen ophouden te bestaan en 

vanaf 1 juli verdergaan onder de algemene naam ‘Pelckmans uitgevers’.  

• In onze vorige nieuwsbrief kondigden we ‘Zullen we het liefde noemen?’ 

van Tine Bergen en ‘Het tweede skelet’ van Jos Pierreux aan. Deze beide 

titels zullen pas rond 10 juni in de boekhandels liggen. 

AGENDA 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er nauwelijks activiteiten gepland voor de maand 

juni. Indien op het laatste moment nog activiteiten in juni zouden georganiseerd 

worden, dan melden we dit op onze sociale media. 

Op zaterdag 20 juni om 20u zal Tine Bergen een online boekvoorstelling geven van 

‘Zullen we het liefde noemen?’ via Facebook Live en Instagram Live 1@tinebergen. 

 

 

 

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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