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Toni Coppers wint Knack Hercule Poirotprijs 2014 voor
beste thriller
Dood water van Toni Coppers wint de 17de Hercule Poirotprijs. De auteur kreeg de
prijs op de openingsdag van de Boekenbeurs uit handen van Rudy Soetewey, oudwinnaar van de Knack Hercule Poirotprijs 2011. De Hercule Poirotprijs bekroont
jaarlijks het beste Vlaamse misdaadverhaal. Toni Coppers krijgt een cheque van 5000
euro en een Mont Blancpen.
De jury selecteerde de winnaar uit een shortlist van vijf boeken. Jo Claes kaapte de
publieksprijs weg met De Mythe van Methusalem.
Over Dood water
De Schelde geeft twee lijken prijs: een hoertje uit het schipperskwartier en een missiepriester
met een kwalijke reputatie. Commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse moordbrigade
onderzoekt de zaak maar krijgt kop noch staart aan het verhaal. Smokkelaars, pooiers en
hebberige familieleden: niets is moeilijker dan zoeken naar de waarheid in Dood water.
Over Toni Coppers
Toni Coppers woont en werkt in Antwerpen. Hij startte zijn carrière als reisjournalist voor
Radio 1. Daarnaast produceerde hij verschillende reisprogramma’s voor de openbare
omroep. Ook De beha van Madonna, zijn literaire debuut uit 1995, staat in het teken van
reizen. In 2008 verscheen het thrillerdebuut van Toni Coppers: Niets is ooit. In dat boek
introduceerde hij commissaris Liese Meerhout die ook in Dood water centraal staat. Vanaf
eind 2015 zendt VTM een nieuwe fictiereeks uit rond commissaris Liese Meerhout.
Over de Knack Hercule Poirotprijs
De Vlaamse thrillerauteurs een duwtje in de rug geven, dat was het doel toen
Knack Weekend in 1998 de Knack Hercule Poirotprijs in het leven riep. Een ambitie die
ruimschoots werd waargemaakt. Want zowel qua kwantiteit als kwaliteit staan de Vlaamse

thrillers in 2014 aan de top. Voormalige laureaten zijn: Stan Lauryssens, Rudy Soetewey,
Pieter Aspe, Jef Geeraerts, Luc Deflo en vele anderen.
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