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De opmars van verscheidene coronavarianten zorgt ervoor dat de terugkeer naar 

een normaal leven weer even on hold wordt gezet. Misschien kunnen een aantal 

nieuwe spannende boeken troost bieden.  

 Verschenen in februari 

‘Afpersing’, twaalfde politiethriller van Ludo Geluykens 

In het begin van het jaar kunnen we steevast rekenen op 

commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter 

die weer op pad gaan in het Lierse. Het onderzoek van de 

geesteskinderen van Ludo Geluykens leidt hen dit keer naar het 

bedrijfsleven en laat hen de wereld van de escortdames van 

nabij kennen. (www.ludogeluykens.be)  

Afpersing 

Erika De Smedt belt naar het politiekantoor van Lier omdat ze bedreigd wordt. 

Wanneer Somers en De Winter ter plaatse gaan, blijkt dat Erika een escortdame is 

en dat de dreiging van haar klusjesman komt.  

Enkele dagen later wordt Dirk Wagemans, Financieel Manager van bouwbedrijf 

Van Britsom in Mechelen, vermoord aan de Lourdesgrot, naast het kasteel 

Zevenbergen in Ranst.  

Wanneer in Oslo het lichaam van Peter Verheyen, een zakenman uit Lier, 

gevonden wordt, moet Somers op onderzoek in deze mooie stad. Tijdens het 

onderzoek blijkt dat Peter Verheyen een fervent bezoeker is van een stripclub in 

Oslo.  

Somers en De Winter moeten in de familiale omgeving, in het bedrijfsleven en in 

de wereld van de escortdames op zoek gaan naar de moordenaars.  

‘Afpersing’ (uitgeverij Leesgenot) is eind februari verschenen. 

Verschijnt in maart 

‘Tot nooit meer’,  nieuwe Rani Diaz van Sterre Carron 

A rato van twee per jaar brengt Sterre Carron ons spannende ver-

halen, waarin hoofdinspecteur Rani Diaz soms ingewikkelde zaken 

moet ontrafelen. In deze zestiende thriller, waar voor het eerst 

afgestapt wordt van de traditionele één-woord-titel, worden Diaz 

en haar team overspoeld door een tsunami aan misdaden.  

Tot nooit meer 

Wanneer Zaira het geluid van brekend glas hoort, spat haar luxeleven uiteen. De 

ontdekking van een gevaarlijk geheim dwingt haar te vluchten. Rani Diaz, hoofd-

inspecteur moordzaken, krijgt een onrustwekkende oproep. Aan de rand van een 

bos wordt een zwaar verminkt slachtoffer gevonden. De case is maar net geopend 

of er volgt nóg een moordpartij. Rani probeert angstvallig alle ballen uit haar 
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persoonlijke en professionele leven in de lucht te houden, maar kan niet verhin-

deren dat een tsunami aan misdaden haar team overspoelt. Stapsgewijs komt de 

vijand heel dichtbij. Té dichtbij. Wie is in godsnaam te vertrouwen en wie speelt 

er een gevaarlijk spel? Tot nooit meer is een meesterlijk spannend boek van een 

van onze meest gelezen leading ladies of crime. Dat heeft alles te maken met de 

wendingen in de onvoorspelbare plot. Rani Diaz combineert de baan van hoofdin-

specteur met een druk en chaotisch privéleven. Als lezer ben je volop betrokken 

bij haar pogingen om de puzzel te leggen en de misdaden op te lossen. Aan Rani 

en de lezer om het aantal verdachten te reduceren en de schuldigen aan te wijzen. 

‘Tot nooit meer’ (Uitgeverij Witsand) verschijnt officieel op 4 maart. 

‘De doden voorbij’,  nieuwe misdaadroman van Jo Claes 

De lente wordt zonder mankeren aangekondigd met een nieuw 

spannend verhaal van Jo Claes. In deze veertiende 

misdaadroman gaat commissaris Thomas Berg weer op  

speurtocht in het Leuvense, wat niet altijd van een leien dakje 

loopt. (www.jo-claes.be)  

De doden voorbij 

In Leuven worden op enkele dagen tijd twee mannen in hun woning door een in-

breker neergeslagen: een boekenverzamelaar met een zwaar boek, een kunsthan-

delaar met een bronzen kunstwerk. Beide mannen bezwijken aan hun verwon-

ding; telkens verdwijnt er iets waardevols. 

Hoofdinspecteur Thomas Berg ontdekt dat er in de twee gevallen een verwijzing 

naar een plaatselijke, folkloristische figuur werd achtergelaten die niets met de 

overvallen lijkt te maken te hebben. Hij is ervan overtuigd dat de inbraken gelinkt 

zijn, maar zijn team denkt daar anders over. 

En dan valt een derde slachtoffer, iemand die Berg kent, waardoor hij persoonlijk 

bij de zaak wordt betrokken en het emotioneel erg moeilijk krijgt. Tot overmaat 

van ramp treffen Berg en zijn team opnieuw een soortgelijke, mysterieuze verwij-

zing bij het lijk aan. 

‘De doden voorbij’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt rond 13 maart. 

‘Een onschuldige moord’, thrillerdebuut van Chris De Bruyn 

Chris De Bruyn behaalde na zijn studies handelsingenieur nog 

een master in de Nautische wetenschappen aan de Hogere 

Zeevaartschool, waarna hij voor de zee koos. Na twee avonturen 

op een olietanker en een cruiseschip, werkt hij sinds 2007 als 

stuurman op een offshore schip van Jan De Nul. Dit bezorgde 

hem de tijd en de mogelijkheid om het verhaal te schrijven 

waarop hij al lang broedde.  

Een onschuldige moord 

Soldaat Thomas Lassiter keert gebroken terug uit de Eerste Wereldoorlog. Na een 

verblijf van zes maanden in een psychiatrische inrichting probeert de ex-schrijver 

http://www.jo-claes.be/
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zijn leven weer op de rails te krijgen in Little Wycombe, een onooglijk dorpje aan 

de rand van Londen. Deze nieuwe start neemt een dramatische wending wanneer 

hij in een vlaag van zinsverbijstering zijn onderbuurman doodt. Vanaf dat moment 

volgen vreemde gebeurtenissen elkaar op. Bij het politieonderzoek komt naar vo-

ren dat de bejaarde man op een andere manier vermoord werd dan Thomas zich 

herinnert. Bovendien blijkt hij een waterdicht alibi te hebben. Thomas beseft dat 

hij de moord moet onderzoeken, wil hij achter de ware toedracht komen. 

‘Een onschuldige moord’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt midden maart. 

Kort nieuws 

• Auteur Roland Bergeys en Leentje De Coninck presenteren 'Boekenfoyer' op 

Eclips tv. Dit boekenmagazine wordt elke tweede donderdag van de maand om 

12u en elke derde zaterdag om 13u uitgezonden. Hou vooral de rubriek ‘Op het 

spoor’ in de gaten. Daarin wordt het werk van een misdaadauteur in de kijker 

gezet. Eclips tv ontvangt men op volgende kanalen: Telenet 51, Proximus 90, TV 

Vlaanderen 13 en Orange 39. U kunt alvast de trailer hier bekijken.  

• ‘Justine’ en ‘Maurice’, de eerste misdaadromans van Anne-Laure Van Neer, wa-

ren tijdelijk niet meer beschikbaar door de stopzetting van uitgeverij Kramat. 

Dankzij uitgeverij Vrijdag, waar haar derde roman, ‘Louise’ werd uitgebracht, zijn 

de romans terug verkrijgbaar en worden tevens als e-book te koop aangeboden.  

• Erik Persoons, auteur van vier thrillers en vier spannende jeugdromans, bracht in 

2016 een roman gebaseerd op de getuigenis van de 21-jarige Inge die lijdt aan 

borderline, een ingrijpende persoonlijkheidsstoornis. Na  ‘Borderline is geen mas-

ker’ (Boekscout, 2016) verschijnt binnenkort ‘Borderline in quarantaine’. In dit 

verhaal wil Inge de lezer meenemen naar de leefwereld van een borderlinepatiënt 

voor wie de lockdown een vreselijke tijd was. 

• In het kader van de Jeugdboekenmaand stelt Ludo Driesen op 23 maart zijn jeugd-

thriller ‘Het Kraaiennest’ voor aan twee klassen van het 5de leerjaar van Basis-

school De Linde te Pelt. 

• Op 4 maart verschijnt ‘Sugar Rush’, een feelgood mini-novelle van 

duizendpoot Sandra J. Paul. Lezers hadden de auteur uitgedaagd 

om iets helemaal anders te schrijven. Het resultaat is dit verhaal 

met komische elementen waarbij ‘feelgood’ de boventoon voert. 

Deze novelle wordt uitgebracht door de gespecialiseerde e-book-

only-uitgeverij Books and Butterflies. Misschien komt er nog een 

vervolg aan het verhaal.  

• Vanaf 15 maart 2021 is een tweede druk beschikbaar van ‘Ant-

werpse les’, het woordenboek van het Antwerpse dialect door 

Freddie Michiels, dat op twee maanden was uitverkocht. Tegen 

de zomer verschijnt zijn nieuwste thriller met als titel ‘Lust’, een 

misdaadverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van 

schoonheidswedstrijden en verslavingen.  

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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