Longlist MAX Bronzen Vleermuis 2020.
Het Nederlands Thrillerfestival kent dit jaar voor het eerst ook een debuutprijs: de MAX
Bronzen Vleermuis 2020.
In totaal zijn er tot en met de sluitingsdatum 38 debuutthrillers door uitgeverijen en/of
auteurs aangemeld voor deze debuutprijs.
De jury beoordeelt de aangemelde auteurs in vier stappen:
- De eerste stap is het beoordelen of het boek een debuutthriller is van de betreffende
auteur(s) en of het boek binnen de gestelde termijn van 1 oktober 2019 tot en met 30
september 2020 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 door de voltallige jury vaststellen van de winnaar van de MAX
Bronzen Vleermuis 2020. De uiteindelijke winnaar zal tijdens het Boekenfestival op 25
oktober a.s. bekend worden gemaakt.
De jury, bestaande uit Cees van Rhienen (voorzitter), Coenraad de Kat (deels), Karin
Bisschops, Heleen van der Velde, Marianne Cramer, Joke Gijse, Maryam Thomasse,
Lieselotte Danneels, Marieke da Conceicao, Sabrina Verschaeve en Guy Doms (deels), heeft
inmiddels de eerste stap gezet: het bepalen van de longlist van genomineerden.
Ten aanzien van 5 van de 38 aangemelde debuutthrillers heeft de jury bepaald dat de
uiteindelijke verschijningsdatum buiten de gestelde termijn viel.
Na zorgvuldige weging zijn de 15 onderstaande boeken door de jury op de longlist geplaatst.
De longlist (in alfabetische volgorde):
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Titel
De macht van K.
De Rus
De schaker en het meisje
De Zilverweg
Geen slechte daad
Het laatste leven
Honderd kamers
Onmacht

Auteur
Jens Vern
Hans Faber
Alex Reeve
Stina Jackson
Heather Chavez
Mohlin & Nyström
Maxime Paredis
Yvonne Doorduyn
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Op het verkeerde moment
Perfecte resten
Stilleven
Tranen van Job
VOX
Waterval
Winterland

Zoetermeer, 10 september 2020.

Heleen Smit
Helen Fields
Marieke Damen
Karel Demoet
Christina Dalcher
Annemarie Snels
Kim Faber & Janni Pedersen

