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Samenvatting Donderdagavond 4 februari werd in Antwerpen bekendgemaakt dat de
thriller DE VROUW IN DE SPIEGEL van Kim Moelands is genomineerd
voor de shortlist van DE DIAMANTEN KOGEL 2015. 

Op de shortlist staan nog vijf andere titels. De winnaar van deze prijs
zal bekendgemaakt worden op dinsdag 16 februari. 

Eerder werd DE VROUW IN DE SPIEGEL uitgeroepen door het publiek
tot de beste Nederlandstalige thriller van 2015 en won de Hebban
Award. 

‘De shortlist voor de Diamanten Kogel bevat de beste thrillers die in
Nederland en Vlaanderen zijn geschreven, en iedereen bij A.W. Bruna
is enorm trots dat De vrouw in de spiegel genomineerd is voor deze
prestigieuze prijs. Proficiat, Kim!’ - uitgever Steven Maat

Details Donderdagavond 4 februari werd in Antwerpen bekendgemaakt dat de thriller
De vrouw in de spiegel van Kim Moelands is genomineerd voor de shortlist
van De Diamanten Kogel 2015.

Op de shortlist staan nog vijf andere titels. De winnaar van deze prijs zal
bekendgemaakt worden op dinsdag 16 februari.

Eerder werd De vrouw in de spiegel uitgeroepen door het publiek tot de beste
Nederlandstalige thriller van 2015 en won de Hebban Award.

‘De shortlist voor De Diamanten Kogel bevat de beste thrillers die in
Nederland en Vlaanderen zijn geschreven, en iedereen bij A.W. Bruna is
enorm trots dat De vrouw in de spiegel genomineerd is voor deze prestigieuze
prijs. Proficiat, Kim!’ - uitgever Steven Maat

‘Ik ben dolgelukkig met mijn plek op de shortlist van De Diamanten Kogel! Na
de Hebban Award wéér een prachtige waardering voor De vrouw in de
spiegel!’ aldus Kim Moelands. 
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Afbeeldingen

Over A.W. Bruna Fictie

A.W. Bruna Uitgevers is een van de grootste algemene boekenuitgeverijen
van Nederland. Sterke titels voor een breed publiek. Auteurs die door A.W.
Bruna Fictie worden uitgegeven zijn onder meer John Grisham, David
Baldacci, Elizabeth George, Suzanne Vermeer, Deon Meyer en Jens
Lapidus.

Kik hier voor de boeken die in het najaar van 2015 zullen gaan verschijnen.
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