September 2022
Longlist MAX Zilveren Vleermuis 2022
In 2021 werd door de Stichting Nederlands Thrillerfestival de MAX Zilveren Vleermuis
uitgereikt voor de beste thriller van het jaar. Direct was er al een mooie winnaar die het spits
afbeet, namelijk Minnaar van Ilse Ruijters. Dit boek kreeg van de jury unaniem de hoogste
score.
Voor dit jaar is er weer een keur van thrillers aangemeld waar de juryleden vervolgens hun
tanden in hebben gezet. Al deze boeken zijn op dezelfde wijze gejureerd, zoals hieronder is
beschreven:
- De eerste stap is het beoordelen of het boek binnen het thrillergenre valt en eveneens
binnen de gestelde termijn van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 is
verschenen.
- De tweede stap zal medio september zijn: het vaststellen van een longlist van maximaal
vijftien boeken die de hoogste jurywaardering van steeds drie juryleden hebben
gekregen.
- De derde stap zal zijn het bepalen van de shortlist van maximaal zes boeken die van de
jury de hoogste waardering hebben gekregen.
- De vierde stap is het vaststellen van de winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2022. De
uiteindelijke winnaar zal tijdens het Boekenfestival op 30 oktober a.s. bekend worden
gemaakt.
Het juryteam, bestaande uit 22 fervente liefhebbers van het spannende boek heeft zich
maandenlang op uiterst serieuze wijze beziggehouden met het lezen en beoordelen van de
aangemelde boeken.
Het juryteam 2022 bestaat uit: Karin Bisschops, Marcel van Delft, Caroline Kuijper, Wendy
Struyf, Lieselotte Danneels, Joke Gijse, Sabrina Verschaeve, Kees van Duyn, Moon Kager,
Anneke van Ieperen, Joop Hazenbroek, Filip Cappaert, Silvia Arntz, Wendy Wenning, John
Krol, Jantine Jansen, Joke Zwier, Wemmie Wolf, Eric Diepvens, Heleen van der Velde, Guy
Doms (coördinator), Cees van Rhienen (voorzitter)
Na zorgvuldige weging zijn de 15 onderstaande boeken door de jury op de longlist geplaatst.

De longlist (in alfabetische volgorde).
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Anna V.
Box
De weduwen
Drie vrouwen
Het verkeerde meisje
Jager in de nacht
Novitsjok
Onbreekbaar
Perfecte misdaad
Perfecte moord
Smeulend vuur
Vuurduivel
We beginnen bij het einde
Win win
Wraak

Auteur
Arjan Alberts
Läckberg & Fexeus
Pascal Engman
Anders Roslund
Angelique Haak
Chris Carter
Fedor de Groot
Marieke Damen
Helen Fields
Helen Fields
Arnaldur Indriason
Nathalie Pagie
Chris Whitaker
Jan Van der Cruysse
Christian De Coninck

