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Van In Episode 2 – Pieter Aspe
Heerlijk politiek incorrect
In september 2018 verscheen Van In Episode 1, het eerste boek in de gloednieuwe reeks rond
commissaris Van In. Het werd meteen een kassucces. 30.000 verkochte exemplaren tot op
heden, bijzonder veel hartverwarmende reacties van de jarenlange lezers die de nieuwe stap
in Aspes carrière met veel enthousiasme toejuichten. En dit is nog maar het begin, want het
verhaal gaat verder…
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Wat heeft de vermeende zelfmoord van een oude man in een rusthuis te maken met een op
macht beluste vastgoedmakelaar, een groene partijvoorzitter, een vrouwonvriendelijke
communist, een nymfomane juriste, een sicario en de productie van hernieuwbare energie?
Van In en Rein Claeys belanden in een broeierig avontuur waarbij ieder antwoord een nieuwe
vraag oproept. Zet je schrap voor Van In Episode 2, want het gaat ongemeen hard.
Van In Episode 2 is het tweede deel in een nieuwe reeks die tien boeken zal omvatten. Wie de
tien boeken verzamelt, zal tot slot de lange rode draad door het verhaal kunnen ontknopen.
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3 RETAIL-ACTIES OM
VAN TE SMULLEN
VINTAGE VAN IN-REEKS: e-books voor 10 €
Van 15 juni 2019 tot en met 15 augustus 2019 zullen alle e-books van de
vintage Van In-reeks tijdelijk voor 10 € te koop aangeboden worden.
Twee maanden hoogzomer met onvoorwaardelijk leesplezier.

VAN IN EPISODE 1: 15 €
Het eerste deel in de nieuwe reeks van Pieter
Aspe zal tijdelijk in prijs verlaagd worden
naar 15 € van 15 augustus 2019 tot en met
31 december 2019.
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VAN IN EPISODE 1 e-book: 10 €
Ook het e-book Van In Episode 1 zal
tijdelijk voor een scherpe prijs aangeboden
worden: 10 €. Ook deze actie loopt van
15 augustus 2019 tot en met 31 december 2019.

Pers en promotie:
Karel Dierickx
info@aspenv.be
+32 (0)473/86.94.86

Bestellingen:
Standaard Uitgeverij
www.aspenv.be
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