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Mei gaat verder op het elan van de vorige maanden. De uitgeverijen Houtekiet
en Manteau brengen een hele reeks spannende boeken op de markt. En het is
aangenaam vast te stellen dat alweer een Vlaams kortverhaal is verschenen in
het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift ‘Ellery Queen Mistery Magazine’

Guy Prieels brengt true crime: ‘Het verhaal van meneer Jules’
Guy Prieels werd als jong talent opgemerkt met zijn toneelcreatie ‘Requiem voor een Geus’, waarvoor hij in
1963 de Toneelprijs van de Stad Brussel mocht ontvangen. Twee jaar later werd hij laureaat in een liedjeswedstrijd. Na een korte, zakelijk periode als vastgoedmakelaar, opende hij een galerie in Knokke waar hij als kunsthandelaar werkte. Een zonderling en ongemeen boeiend
avontuur uit die periode kreeg zijn beslag in een boek
dat in het voorjaar 2007 door Wever & Bergh werd uitgegeven onder de titel ‘Duisterlicht’, een queeste. In
december van datzelfde jaar was het boek reeds aan zijn tweede druk toe. Dit
was de aanvang van de publicatie van stuk voor stuk pakkende romans van een
meeslepende verteller. In zijn nieuwste roman, ‘Het verhaal van meneer Jules’
brengt Guy Prieels het waargebeurde verhaal van Hippolyte Pannecoucke, alias
‘de Al Capone van de Westhoek’.
Inhoud
Hippolyte Pannecoucke, alias meneer Jules, is een grootsmokkelaar met de status van een koning. Door een tragisch voorval afgesneden van het snelle geld,
verzeilt hij na de Tweede Wereldoorlog in het groot banditisme. Met ongezien lef
vecht hij zich een weg naar de top van de misdaad, zonder haat, zonder vrees,
zonder bloedvergieten. In het midden van de vorige eeuw staat de onvatbare
rover geseind als de gevaarlijkste man van België. Verlinkt door een handlanger
wordt hij uiteindelijk aangehouden en voor 20 jaar achter tralies gezet. Even lang
blijft de wrok om het verraad smeulen.
Kort na zijn vrijlating valt de eerste dode en begint, waar velen voor vreesden, de
aangekondigde wraakexpeditie.
Dit verhaal is gebaseerd op ware feiten, maar is deels geromantiseerd. Sommige
personages zijn verzonnen, van anderen is de naam veranderd.
‘Het verhaal van meneer Jules’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 18 mei en
wordt op 22 mei voorgesteld in Gent. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book .
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‘Tien grote talenten’, zevende thriller van Paul Jacobs
Paul Jacobs (1949) is een Vlaamse radio- en tv-maker en
schrijver. Hij maakte gedurende 25 jaar programma's
voor Radio 1 ('Het vermoeden', 'De taalstrijd', 'Vriend en
vijand', 'De rechtvaardige rechters', 'De tekstbaronnen')
en werkte mee aan de afgeleide televisieprogramma's.
De VRT televisie verfilmde vier van zijn scenario's. Voor
Theater Arca in Gent schreef hij in 1997 de komedie
‘Komt u hier dikwijls?’, later bekroond met de prijs van
de provincie Antwerpen voor toneel. Paul Jacobs kreeg
de persprijs van de Radio- en Tv-pers voor ‘Het Vermoeden’, ‘De Taalstrijd’ en
‘Vriend & Vijand’, Humo's Pop Poll voor ‘De Taalstrijd’ en in 1993 de Sabamprijs
voor zijn volledige radiowerk.
Paul Jacobs publiceerde een 30-tal verhalenbundels en romans, waaronder zeven thrillers.
Hij woont afwisselend in Mortsel en in het zuiden van Frankrijk.
Inhoud
In de hete zomer van 1985 nodigt de excentrieke miljonair Edouard Schampenberg tien jonge, beloftevolle talenten uit op zijn landgoed in Zuid-Frankrijk. Het
zijn maanden van hard werk, jaloerse intriges en schaamteloze liefdesaffaires,
die een tragisch einde krijgen als de verleidelijke Kathy Maljeu in de kortste
nacht van het jaar dood wordt aangetroffen in de rotspoel van het kasteel.
Dertig jaar later komt ex-televisiemaker Thomas Breens het verhaal toevallig op
het spoor tijdens een reis in Frankrijk met zijn vriendin Kristien. Hij krijgt een
gouden idee voor een nieuwe documentaire: een reünie van de tien grote talenten in het kasteel van toen. Maar dan blijkt dat oude geheimen en vetes beter
met rust kunnen worden gelaten.
‘Tien grote talenten’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 20 mei en is ook verkrijgbaar als e-book .

De nieuwe van Luc Boonen: ‘De lijst’
Luc Boonen (°1969) is de broer van jeugdauteur
Stefan Boonen. Hij is getrouwd en vader van drie
kinderen, woont in Hamont en is zot van taal en
een goed verhaal. Overdag werkt hij als magazijnier-vrachtwagenchauffeur in een horeca-groothandel.
's Avonds kruipt Luc in zijn pen of gaat hij wandelen. Zonder verrekijker vertrekt hij nooit en er
wordt beweerd dat hij af en toe in een boom klimt.
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Met zijn eerste misdaadroman 'Uit de hoogte' oogstte Luc Boonen onmiddellijk
succes. Het boek werd genomineerd voor de Hercule Poirotprijs 2014.
Inhoud
'Was ik fantastisch?' 'Je was ongelooflijk. Schitterend. Buitengewoon. Overweldigend. Outstanding'. Top. Nog meer superlatieven nodig om je ego naar de gewenste hoogte te stuwen?' Maak kennis met Dorien en Didier. Zij is een gepassioneerde politica die zich razendsnel naar de hoogste regionen van haar partij
werkt. Hij is huisvader, degene die haar bad laat vollopen als ze uitgeput thuiskomt. Samen met hun drie kinderen vormen ze een prettig gestoord gezin. Maar
zo was het niet altijd. De turbulente studentenjaren van Didier komen aan de
oppervlakte wanneer zich in hun dorp enkele bizarre gebeurtenissen voordoen.
Een neergehaalde boom splijt een kapel perfect doormidden, de heiligenbeelden
bengelen opgeknoopt in de groene kruin. Het beeld komt Didier angstaanjagend
bekend voor. Ergens in die hallucinante cocktail van drank en drugs uit zijn jeugd
herinnert hij zich een lijst. Een lijst met krankzinnige ideeën die iemand nu ten
uitvoer brengt...
‘De lijst’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 20 mei.

‘Scorpio’, vierde thriller van Hilde Vandermeeren
Hilde Vandermeeren, auteur van talrijke kinder- en
jeugdboeken, stortte zich in 2013 in de literaire wereld van de misdaad. Haar debuut, ‘Als alles duister
wordt’, werd met de Hercule Poirot Publieksprijs
2013 bekroond. Nu verschijnt haar vierde thriller
‘Scorpio’.
Inhoud
Na een gezinsweekend ontwaakt Gaelle in een psychiatrisch ziekenhuis in Berlijn.
Ze is gewond en herinnert zich niet wat daaraan is voorafgegaan. De politie verdenkt haar van poging tot moord op haar zevenjarig zoontje. Ze weigert dat te
geloven, slaagt erin te ontsnappen en gaat op zoek naar de waarheid. Daarbij
overschrijdt ze steeds meer grenzen en wordt opgejaagd wild.
Michael is een huurmoordenaar in dienst van Scorpio. De organisatie ontziet
niemand, wie tegen haar regels ingaat tekent zijn eigen doodsvonnis. Een onomkeerbare beslissing verandert Michaels leven.
De een leeft door te doden, de ander doodt om te overleven. Wat als hun wegen
elkaar kruisen?
‘Scorpio’ (Uitgeverij Q) verschijnt op 24 mei.

‘Kruis en munt’, debuut van Aspe Award-winnaar, Koen Strobbe
Na een aantal jaren bij De Persgroep en Woestijnvis trok Koen Strobbe naar ZuidFrankrijk om er een nieuw leven te beginnen. Samen met zijn vrouw Ilse stampte
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hij er een wijndomein uit de grond. Tien jaar later leveren ze hun wijnen aan een select groepje toprestaurateurs. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In
2015 nam Koen deel aan de eerste Pieter Aspe Award
van uitgeverij Manteau, een wedstrijd die op zoek ging
naar nieuw 'thrillend' schrijftalent. Hij werd één van de
drie winnaars. Nu, een half jaar later, komt zijn eerste
thriller in de boekhandel: ‘Kruis en munt’.
Inhoud
De jonge sterrenchef Isabel arriveert in de idyllische
Provence, klaar voor een nieuw leven met haar vriend Bas. Wanneer hij niet opdaagt in het station, rijdt Isabel naar het hotel waar hij al een week verblijft. Diezelfde avond vindt ze een milt in haar bed. Bas lijkt spoorloos verdwenen.
Met de hulp van wijnbouwer en oud-gendarme David begint Isabel te graven in
het verleden van haar vriend in de hoop hem te vinden. Terwijl almaar meer verborgen facetten van Bas aan de oppervlakte komen en Isabels wereld instort,
groeien zij en David naar elkaar toe. Wanneer ze verwikkeld raken in een gevaarlijk web van pooiers, ex-legionairs en orgaanhandelaars is vluchten niet langer
mogelijk. Kunnen ze een list bedenken om zich te redden?
‘Kruis en munt’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 25 mei.

Verschenen in maart: ‘Relikwie’ van Bart Debbaut
Bart Debbaut was gedurende 17 jaar bankier, waarvan de
laatste 7 jaar als bestuurder-vennoot bij Dexia (nu Belfius). Nu baat hij samen met zijn een vrouw een herenkledingzaak uit in Tienen.
Het schrijven loerde altijd om de hoek. In 2003 schreef hij
samen met gewezen VRT-baas Jan Ceuleers en Louis Verbruggen het managementboek 'Hoe word ik een winnaar
en hoe blijf ik het'. Daarnaast schreef hij artikels en columns voor diverse tijdschriften (o.a. Humo, Bizz Magazine, Beursbubbels).
In 2008 verscheen een eerste thriller rond de Leuvense speurders John Leyssens
en Mieke Van Cattendyck. Het werd al een reeks van vijf thrillers: ‘Scherven’,
‘Tralies’, 'De Facebookmoorden', 'Ik maak je kapot' en 'Cold Case 0212'.
In juni 2013 verscheen ‘Als ik wakker word ga ik dood’, zijn eerste literaire novelle. In september 2014 kwam de satirische roman ‘En toen schiep God Kevin’ op
de markt.
In maart 2016 kwam met ‘Relikwie’ (Uitgevrij Lannoo) zijn achtste boek en zesde
thriller uit. Het staat op de lijst van de zomerthrillers bij de Standaard Boekhandel
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Inhoud
Een jonge moeder stort zich in een stomende affaire met een aantrekkelijke weduwnaar die ze tijdens haar wekelijkse zwemuurtje ontmoet. Wat begint als een
heerlijk ontsnappen uit de dagelijkse sleur wordt al snel een beklemmende bedreiging voor haar gezin. Als intussen ook blijkt dat een seriemoordenaar aan het
werk is, slaat haar euforie om in pure angst.

‘Garage 27’, kortverhaal van De Paepe & Depuydt in EQMM
'Ellery Queen Mystery Magazine' is een tijdschrift dat al sinds 1941 maandelijks
verschijnt en korte verhalen publiceert van het kruim van de Amerikaanse en
internationale misdaadauteurs. Stephen King noemt het tijdschrift "The best
mystery magazine in the world, bar none".
Na Bob Van Laerhoven, Bram Dehouck, Hilde Vandermeeren, Bavo Dhooge en
Pieter Aspe zijn ook de Gentse thrillerschrijvers De Paepe & Depuydt erin geslaagd een verhaal te publiceren in 'Ellery Queen Mystery Magazine'. Hun korte
thriller 'Garage 27' - die zich afspeelt in de Gentse stationsbuurt - prijkt in het
meinummer. Het verhaal werd vertaald door de Amerikaanse misdaadauteur en
universiteitsdocent Josh Pachter en werd geïllustreerd door Mark Evan Walker.
Een fragment uit 'Garage 27' is te lezen op
https://www.themysteryplace.com/eqmm/excerpts/excerpt2.aspx
Herbert De Paepe (1969) en Els Depuydt (1971) zijn een Gents auteursduo. Els is communicatie-ambtenaar, Herbert is journalist. In 2010
verscheen hun debuutthriller 'Mensenvlees', waarin ze hun Afrikaanse
reiservaringen verwerkten. Het boek
kon op veel lof rekenen. In 2013 verscheen bij Uitgeverij Vrijdag hun
tweede boek 'Swartwater'. Deze
razend spannende actiethriller speelt zich af in de Australische Outback en werd
genomineerd voor de Diamanten Kogel en de Gouden Strop. 'Tarantula', een
kolkende avonturenthriller die de lezer meeneemt tot in het hart van het Amazonewoud, is hun derde roman, die verscheen in 2015. Momenteel leggen De
Paepe & Depuydt de laatste hand aan hun vierde thriller. (www.depaepedepuydt.be)
Meer info over EQMM op www.themysteryplace.com/eqmm

VVMA. De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te promoten.
Wie zich op deze nieuwsbrief wil uitschrijven, stuurt een mail naar:
vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com met UITSCHRIJVEN als onderwerp.

