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Begin november verschijnt bij Mistral: 
 

ONGEREMD 
MOORD MET EEN VERLEDEN 
 

DE NIEUWE THRILLER VAN  

XENIA KASPER 
 
Zijn handen trilden. Hij had het koud en hij had 

een vreemd gevoel. Hij keek opnieuw op zijn 

horloge en vroeg zich af waarom het zo lang 

duurde. Ze hadden exact om twee uur ’s nachts 

afgesproken. Hij controleerde zijn mobiel, waarin 

de ontmoetingsplek beschreven stond, en keek 

daarna naar de straatnaambordjes. Hij was op het 

juiste tijdstip op de juiste plek. Hij liep een stukje 

heen en weer en speurde de straat af, maar 

behalve een paar katten was er geen levende ziel 

te bekennen. Hij merkte niet dat achter hem 

iemand langzaam dichterbij sloop. Toen hij de 

adem in zijn nek voelde, was het al te laat. 

 
 
De bevlogen misdaadjournaliste Maja onderzoekt voor haar populaire televisieprogramma 

de moord op een zakenman. Ze hoopt de politie met haar onderzoek voor te zijn en de 

moord zelf te kunnen oplossen, zodat ze weer een primeur kan scoren. Maar dan volgt er 

een tweede moord en gaat de zaak een heel andere richting uit dan Maja van tevoren 

had vermoed. De druk om de moordenaar te vinden wordt steeds groter, en Maja raakt 

persoonlijk betrokken bij de oplossing van de zaak. Wanneer het uitloopt op een 

confrontatie, komt ook haar eigen leven in gevaar. 

 
Xenia Kasper debuteerde in 2007 succesvol met 38½. Vorig jaar 

verscheen haar eerste thriller, Chimaera. Inmiddels zijn er bijna 

100.000 boeken van Xenia over de toonbank gegaan. Naast 

schrijfster is Xenia manager en persagente van onder meer Linda de 

Mol en Bridget Maasland. Zij is van oorsprong Duitse en woont en 

werkt in Nederland. Ongeremd is haar vijfde boek. 

 

- Xenia Kasper is beschikbaar voor interviews.  

- Met Ongeremd zijn diverse acties mogelijk.  

- Wilt u vast wat lezen uit de nieuwe thriller? Vraag dan het 

vooruitboekje van Ongeremd aan.  

- Rechtenvrij fotomateriaal op aanvraag. 

 
www.xeniakasper.nl ~ www.uitgeverijmistral.nl 
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