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- Xenia Kasper is beschikbaar voor interviews. 

- Met Ongeremd zijn diverse acties mogelijk. 

- Rechtenvrij fotomateriaal op aanvraag. 
Ongeremd * Xenia Kasper * ISBN 978 90 499 5319 5 * NUR 305 

* € 18,95 * 288 pagina’s * paperback * Uitgeverij Mistral * 5 november 2012 verschenen 

 
 

 

PERSBERICHT 
 
 

NIEUWE THRILLER VAN XENIA KASPER OP DAG VAN VERSCHIJNEN AL HERDUKT 
 
Amsterdam, 6 november 2012  

 
Terwijl Xenia Kasper maandagmiddag met haar 

uitgeefteam vierde dat haar nieuwe thriller 

Ongeremd officieel in de winkels ligt, werd de 

bestsellerauteur en manager van o.a. Bridget 

Maasland en Linda de Mol verrast door een 

cameraploeg en een tiental fotografen. Zij brachten 

haar het heugelijke nieuws dat haar vijfde boek op 

de dag van verschijnen al wordt herdrukt en 

overhandigden haar het allereerste exemplaar dat 

van de drukpersen was gerold. Inmiddels zijn er 

ruim 100.000 boeken van Xenia over de toonbank 

gegaan, sinds zij ruim vijf jaar geleden debuteerde.  

 

Xenia: ‘Normaal ben ik niet zo gek op verrassingen, 

ik hou graag de touwtjes in handen, maar dit keer 

was ik natuurlijk dolbij! Ik ben trots dat mijn nieuwe 

thriller zo goed wordt besteld en nu al aan een 

herdruk toe is! De eerste reacties zijn heel positief 

en dat is het mooiste wat een schrijver kan wensen.’ 
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Ongeremd 

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. Zij is van oorsprong 

Duitse en woont en werkt in Nederland. Ongeremd is haar vijfde 

boek. 
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