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PERSBERICHT

“De Zwarte Weduwe” - spannend vervolg
Vanaf 9 maart 2020 is De Zwarte Weduwe, geschreven door de in Amsterdam woonachtige
Cynthia Fridsma, verkrijgbaar bij iedere boekhandel. In dit tweede boek vlecht de schrijfster
thrillerelementen samen met horror.
Cynthia heeft zich laten inspireren door de terroristische aanslag op de Boston Marathon:
wat nu als die terroristen iets te maken hadden met vampiers?
De Zwarte Weduwe is een verhaal vol actie, maar ook met ruimte voor humor en
verdieping. Wie is Sybil Crewes nu eigenlijk? Hoe komt het dat zij vampier is, iets waar ze
inmiddels een grote hekel aan heeft gekregen? Je leest het allemaal in dit spannende vervolg
op De Uitverkorene.
Over Cynthia Fridsma
Cynthia Fridsma (1968) won op 7-jarige leeftijd een prijs in de plaatselijke bibliotheek met
een opstel. Zeven jaar later merkte haar leraar Nederlands op dat zij het talent had om
boeken te schrijven.
Toch besloot Cynthia uiteindelijk om haar geluk niet in het schrijven te zoeken, maar in de
IT-sector. In 2014 sloeg echter het noodlot toe. Door een handicap aan haar rechterhand kon
zij niet meer als programmeur werken en dat was het moment dat ze de draad oppakte om
weer te gaan schrijven.
Beïnvloed door auteurs als Philip K. Dick, Clive Barker, Dean Koontz, Stephen King en
Edgar Allan Poe begon haar schrijverscarrière in 2014. Haar verhalen zijn een mengeling van
thriller/spanning/actie en horror.
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Cynthia schrijft zowel in het Engels als in het Nederlands.
In 2017 is zij door Celtica Publishing benaderd voor de
Nederlandse uitgave van haar boeken.
Achterflaptekst “De Zwarte Weduwe”
Twee bommen komen tot ontploffing tijdens de Boston Marathon. Op het moment van de
aanslag staat Jack Hunter samen met zijn grote liefde bij de finish om de deelnemers toe te
juichen. Wanneer de rook optrekt, neemt hij contact op met de ATU - de Anti-Terrorism Unit
- in Boston om een klopjacht te openen op de daders van deze aanslag.
Wanneer er een verband wordt gelegd tussen een levensgevaarlijke vampier, de Zwarte
Weduwe, en de terroristen, schakelt Jack de hulp in van de eigenzinnige vampier Sybil
Crewes, die met haar organisatie Nightbird jacht maakt op vampiers, zombies en
weerwolven.
Een dodelijk kat-en-muisspel begint...
Titel: De Zwarte Weduwe
Auteur: Cynthia Fridsma
Uitgeverij: Celtica Publishing
ISBN: 978-94-93158-20-7
Prijs: € 19,95
***

Niet voor publicatie:
Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen, of hebt u andere vragen? Neem contact op met
uitgever Rianne Lampers.
Dit kan telefonisch, +31(0)6 10719310, of via e-mail: celtica@celtica-publishing.nl.
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Over Celtica Publishing:
Celtica Publishing is gevestigd in Capelle aan den IJssel,
Nederland. De uitgeverij richt zich op het uitgeven van
fantasy, horror en science fiction van veelbelovend talent
uit Nederland en Vlaanderen.
Met vriendelijke groet,
Rianne Lampers
Celtica Publishing en CPR
KvK nr. 52511332
www.celtica-publishing.nl
www.cpromance.nl
Tel. +31(0)6 10719310
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