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‘Een	man	werkt	niet	voor	zijn	vijanden,	tenzij	hij	weinig	te	kiezen	heeft’	is	een	van	
de	favoriete	uitspraken	van	Bernie	Gunther.	Het	is	1954	en	Bernie	is	op	Cuba,	
waar	hij	na	een	gevaarlijke	klus	probeert	te	ontkomen.	Met	zijn	bootje	heeft	hij	
Florida	al	bijna	bereikt,	maar	helaas	wordt	hij	opgepikt	door	de	Amerikaanse	
kustwacht	en	belandt	hij	voor	de	zoveelste	keer	in	een	gevangeniscel.

Na	uitgebreid	verhoor	wordt	hij	naar	Berlijn	gebracht.	Daar	krijgt	hij	de	keuze	
voorgelegd	tussen	spioneren	voor	de	Franse	geheime	dienst	of	veroordeeld	
worden	voor	moord.	Zijn	nieuwe	baan	is	eenvoudig.	Hij	moet	krijgsgevangenen	
verwelkomen	die	naar	Duitsland	terugkeren,	en	daarbij	uitkijken	naar	een	
specifiek	persoon:	een	Franse	oorlogsmisdadiger	en	lid	van	de	Franse	SS,	
die	zich	heeft	uitgegeven	voor	een	Duitse	Wehrmacht-officier.	De	Fransen	
willen	niets	liever	dan	op	meedogenloze	wijze	met	deze	man	afrekenen.	Maar	
intussen	dreigt	Bernies	eigen	verleden	als	krijgsgevangene	hem	op	volkomen	
onverwachte	wijze	in	te	halen.	416 blz.

In	het	Engelse	plaatsje	Bradfield	wordt	een	prostituee	op	gruwelijke	wijze	
vermoord.	Rechercheur	Carol	Jordan	onderzoekt	de	zaak	en	stuit	al	snel	
op	overeenkomsten	met	een	serie	moorden	die	jaren	geleden	gepleegd	

is.	De	dader,	Derek	Tyler,	is	echter	allang	opgepakt	en	Jordan	onderzoekt	
nu	of	de	prostituee	vermoord	is	door	een	zogenoemde	copycat.	

Forensisch	psycholoog	Tony	Hill	doet	ondertussen	zijn	uiterste	best	om	
Derek	Tyler	aan	het	praten	te	krijgen.	368 blz.

PHILIP KERR (1956) werd geboren in Edinburgh.
Zijn eerste drie Bernie Gunther-thrillers zijn verschenen onder

de titel ‘Berlijnse trilogie’. Daarna verschenen ‘De een van
de ander’, ‘Een stille vlam’ en ‘Als de doden niet herrijzen’,
die met prijzen en lof werden overladen. Kerrs thrillers zijn

gebaseerd op waargebeurde feiten.

De Schotse auteur VAL McDERMID (1955) heeft diverse 
prijzen gewonnen voor haar werk, waaronder de Anthony 
Award voor ‘De terechtstelling’ en de Gold Dagger Award 
voor ‘De sirene’. Ook ontving zij de prestigieuze Diamond 
Dagger Award voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het 
thrillergenre. Wereldwijd geniet McDermid grote bekendheid 
dankzij haar succesvolle Tony Hill-serie. Daarnaast schreef 
ze ook diverse standalonethrillers.
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Twee	gebeurtenissen	overrompelen	de	zevenendertigjarige	inspecteur	
Stefan	Lindman.	Kort	nadat	hij	heeft	gehoord	dat	hij	aan	kanker	
geopereerd	moet	worden,	leest	hij	in	de	krant	dat	zijn	gepensioneerde	
ex-collega	en	mentor	Herbert	Molin	is	vermoord.	Stefan	Lindman	reist	
af	naar	het	Noord-Zweedse	Härjedalen,	waar	Molin	in	zijn	verscholen	
liggende	boerderij	is	afgeslacht.	Molin	blijkt	zich	daar	niet	voor	niets	
te	hebben	teruggetrokken:	hij	heeft	een	verleden.	In	de	boerderij	vindt	
Lindman	vreemde	bloederige	sporen.	Het	blijken	de	basispassen	van	
de	tango	te	zijn.	Lindman	doet	nog	een	aangrijpende	ontdekking:	Molin	
is	het	nazigedachtegoed	tot	aan	zijn	dood	trouw	gebleven.	512 blz.

De	psychiatrische	kliniek	Sint-Patricia,	in	de	volksmond	Psycho	genoemd,	
wordt	bewaakt	als	een	gevangenis	–	met	een	betonnen	muur	en	een	elektrisch	

hek.	Op	zoek	naar	een	baan	solliciteert	de	negenentwintigjarige	Jan	Hauger	
bij	de	naastgelegen	kleuterschool,	waar	kinderen	verblijven	van	wie	de	

ouders	zijn	opgenomen	in	de	kliniek.	De	leiding	dient	de	kinderen	via	een	
onderaardse	tunnel	en	een	lift	naar	de	kliniek	te	brengen,	zodat	ze	tijdens	

speciale	bezoekuren	hun	ouders	kunnen	zien.	Jan	staat	bekend	als	een	goede	
kleuterleider,	maar	hij	draagt	ook	een	geheim	met	zich	mee.	Collega	Hanna	
vermoedt	dat	er	meer	aan	de	hand	is	en	ontdekt	waarom	Jan	zo	graag	in	de	

buurt	van	Sint-Psycho	wil	werken.	De	deuren	van	Sint-Psycho	blijven	niet	langer	
gesloten	en	Hanna	ontdekt	langzaam	maar	zeker	de	waarheid	over	Jan.	448 blz.	

HENNING MANKELL (Stockholm, 1948) is de meest gelezen 
Zweedse misdaadschrijver. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 

25 miljoen exemplaren verkocht. ‘De terugkeer van de dansleraar’ 
is Mankells eerste misdaadroman na de reeks rond inspecteur 

Wallander. In Nederland zijn er meer dan 100.000 van verkocht. Bij 
De Geus verschenen ook de misdaadromans Moordenaar zonder 

gezicht, Honden van Riga, De witte leeuwin, De man die glimlachte, 
Dwaalsporen, De vijfde vrouw, Midzomermoord, De blinde muur,  

De jonge Wallander en Voor de vorst.

JOHAN THEORIN (Zweden, 1963) is journalist, scenarioschrijver en 
auteur. Hij bracht in zijn jeugd veel tijd door op het Zweedse eiland Öland 
en schreef met deze ervaringen een kwartet van misdaadromans die 
zich afspelen op het eiland, elk in een ander seizoen. Tot nu toe zijn drie 
van de vier Öland-boeken verschenen, Schemeruur (2008), Nachtstorm 
(2009) en Steenbloed (2011). De titels werden beloond met onder 
andere een Glazen Sleutel en een CWA International Dagger. Met  
‘Sint-Psycho’ won Theorin de Zweedse lezersprijs.
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Het	is	63	voor	Christus,	het	jaar	waarin	Cicero	consul	wordt	en	toetreedt	tot	het	
centrum	van	de	Romeinse	macht.	Maar	hij	heeft	met	zijn	rechtlijnigheid	en	zijn	
genadeloze	retoriek	machtige	vijanden	gemaakt.	Dan	geeft	de	Tiber	het	lichaam	
prijs	van	een	wreed	toegetakeld,	ritueel	geofferd	kind,	waardoor	een	web	van	
verdorvenheid	en	corruptie	aan	de	dag	treedt.	Cicero	neemt	de	handschoen	op	
en	trekt	ten	strijde.	Pas	als	hij	als	kroongetuige	optreedt	in	een	schandaleuze	
rechtszaak	beseft	Cicero	dat	hij	meer	vijanden	onder	de	Romeinen	heeft	dan	
hij	kon	bevroeden.	Langzaam	wordt	de	omvang	duidelijk	van	de	krachten	die	
samenspannen	om	zijn	ondergang	te	bewerkstelligen.	‘Lustrum’	is	na	‘Imperium’	
het	tweede	deel	in	een	drieluik	over	Cicero.	398 blz.

Het	begint	allemaal	in	de	Londense	mist	bij	de	ingang	van	een	kerkhof
met	de	ontdekking	van	zeventien	afgesneden	voeten	in	oude	schoenen.

Enkele	dagen	later	krijgt	commissaris	Adamsberg	in	Garches,	vlak	
bij	Parijs,	te	maken	met	een	in	stukken	gezaagd	lijk.	Om	deze	twee	
op	het	eerste	gezicht	totaal	verschillende	zaken	op	te	lossen,	duikt	

de	commissaris	in	het	verleden	van	een	familie:	in	hun	geschiedenis,	
omzwervingen	en	legendes.	352 blz.

ROBERT HARRIS (1957) is de auteur van 
internationale bestsellers als Vaderland, 

Pompeii, Imperium, Lustrum en Geest. Zijn 
meest recente thriller is ‘De officier’. Zijn werk 

verschijnt in 37 talen. Hij woont met zijn vrouw 
en vier kinderen vlak bij Hungerford in het 

zuiden van Engeland.

FRED VARGAS (Parijs, 1957) is historica en 
archeologe van beroep. Haar fascinatie voor en 
kennis van restjes, sporen en oude botjes komen 
goed van pas in haar romans. Vargas’ stijl is uniek, 
haar verkoopcijfers gigantisch en haar succes 
wereldwijd: haar boeken verschijnen in maar liefst 
40 landen.
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Moskou,	1965,	de	Koude	Oorlog.	Leo,	voormalig	agent	bij	de	
geheime	dienst,	heeft	een	rustig	leven	opgebouwd	met	zijn	gezin.	
Zijn	vrouw	en	kinderen	worden	uitgenodigd	om	naar	New	York	
te	komen,	en	daar	overkomt	hen	iets	verschrikkelijks.	Leo	ziet	
geen	andere	mogelijkheid	dan	het	heft	in	eigen	hand	te	nemen.	
Hierbij	deinst	hij	nergens	voor	terug,	koste	wat	kost	zal	hij	de	
verantwoordelijke	voor	dit	alles	vinden:	Agent	6.	493 blz.

De	negentienjarige	Giulietta	Battin,	balletdanseres	bij	de	Berlijnse	
Staatsopera,	stort	zich	in	een	stormachtige	affaire	met	de	prachtige	en	

mysterieuze	Argentijnse	tangodanser	Damián	Alsina	wanneer	zijn	gezelschap	
op	tournee	is	in	Duitsland.	Giulietta	is	nooit	eerder	zo	verliefd	geweest,	maar	
alles	neemt	een	onverwachte	en	onverklaarbare	wending	wanneer	Damián	

Giulietta’s	vader	kidnapt.	Terwijl	haar	vader	wordt	bevrijd,	vlucht	Damián	
halsoverkop	naar	Argentinië.	Diep	gekwetst,	maar	vastberaden	om	een	

verklaring	te	vinden,	reist	Giulietta	naar	Buenos	Aires.	Damián	is	echter	van	
de	aardbodem	verdwenen.	Voor	Giulietta	begint	een	duistere	zoektocht	door	

de	hoofdstad	van	de	tango.	Ze	blijkt	echter	niet	de	enige	te	zijn	die	Damián	
koste	wat	kost	probeert	te	vinden	…	400 blz.

TOM ROB SMITH (1979), zoon van een Zweedse moeder en 
een Britse vader, werd geboren in het jaar dat de Sovjet-Unie het 

ontspoorde Afghanistan binnenviel, een kwarteeuw na de dood van 
Stalin. Zijn boeken gaan over de periode voor zijn geboorte, toen 

Stalin de macht had over communistisch Rusland. Het strakke regime
dat toen gevoerd werd, weet Smith beeldend en met veel gevoel te

beschrijven, zoals we hebben ervaren in zijn bewonderenswaardige
‘Kind 44’ en ‘Kolyma’. Met ‘Agent 6’ schrijft hij het derde deel –

dat afzonderlijk kan worden gelezen – en voltooit hij de trilogie.

WOLFRAM FLEISCHHAUER (Karlsruhe, 1961) 
studeerde literatuurgeschiedenis en is als tolk-vertaler 
werkzaam bij de Europese Gemeenschap in Brussel. 
Zijn romans ‘De vrouw met de regenhanden’ en ‘De 
hand van de schilder’ zijn bestsellers in heel Europa. 
Van ‘Tango mortale’ werden in Duitsland meer dan 
300.000 exemplaren verkocht.
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In	de	zomer	van	1540	verdedigt	advocaat	Matthew	Shardlake	de	jonge,	van	
moord	beschuldigde	Elizabeth.	Het	lijkt	een	hopeloze	zaak,	want	de	vrouw	
zwijgt	in	alle	talen.	Ze	gaat	een	zekere	dood	tegemoet,	maar	dan	geeft	
Thomas	Cromwell	twee	weken	uitstel	van	executie.	In	ruil	daarvoor	moet	
Shardlake	de	formule	van	een	nieuw	wapen,	‘het	zwarte	vuur’,	in	handen	
weten	te	krijgen.	In	een	wanhopige	poging	om	het	leven	van	Elizabeth	
te	sparen	gaat	hij	op	zoek	naar	de	twee	alchemisten	die	het	in	hun	bezit	
hebben.	Maar	zij	blijken	te	zijn	vermoord	en	de	formule	is	spoorloos	
verdwenen	...	560 blz.

Archeoloog	Bjørn	Beltø	komt	een	eeuwenoud	manuscript	op	het	spoor,	
dat	hem	via	religie	en	mythen,	met	een	tussenstop	in	Amsterdam,	naar	de	

toren	van	Babel	leidt.	Het	manuscript	bevat	historische	informatie	die	zo	
sensationeel	is	dat	er	letterlijk	een	moord	voor	wordt	gepleegd.	Ook	Bjørn	

Beltø	is	niet	veilig.	Een	mysterieuze	duivelssekte	aast	op	het	manuscript.	Is	er	
nog	wel	iemand	die	Beltø	kan	vertrouwen?	Het	evangelie	leidt	hem	naar	Irak,	

waar	hij	de	vondst	van	zijn	leven	doet.	Een	ontdekking	die	weleens	een	heel	
ander	licht	zou	kunnen	werpen	op	de	wereldgeschiedenis.	448 blz.

C.J. SANSOM (1952) ontwaakte aan het eind van zijn tienerjaren 
uit een kleurloze jeugd als enig kind in een gezin waar geen 

boeken werden gelezen. Hij promoveerde als historicus, maar 
ging vervolgens rechten studeren. Nadat Sansom jarenlang als 

advocaat had gewerkt, bood een erfenis hem de kans om de 
Shardlake-serie te schrijven. Deze historische thrillerreeks werd 

inmiddels wereldwijd met lovende kritieken overladen.

TOM EGELAND (Noorwegen, 1959) 
wordt beschouwd als een van de grootste 
thrillerauteurs van Noorwegen. Zijn 
internationale doorbraak kwam met 
‘Het einde van de cirkel’ (2001). Egeland 
heeft ondertussen twaalf romans op zijn 
naam staan, die in 23 talen werden vertaald.
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De	voorbije	10	zomers	kon	u	met	Knack	steeds	de	
meest	spannende	thrillers	en	lugubere	misdaadromans	
ontdekken.	Van	bekroonde	topthrillers	en	waargebeurde	
misdaadromans,	over	historische	bestsellers	tot	vernuf	-	
tige	detectives.	Van	klassiekers	uit	de	misdaadliteratuur	
tot	verborgen	pareltjes	van	Europese	bodem.	Ieder	jaar	
selecteerde	Knack	voor	u	topthrillers	van	internationale	
allure	die	bovenaan	op	de	bestsellerslijsten	prijkten	en	
gegeerde	awards	wonnen.

Dit	jaar	lieten	we	de	keuze	aan	de	Knack-lezer.	Uit	
de	voorbije	10	jaar	vindt	u	hier	de	10	meest	populaire	
misdaadauteurs,	die	het	meest	gesmaakt	werden	door	u,	
lezer	van	Knack.	De	beste	garantie	voor	een	spannende	
moordzomer.

e49,50

10 jaar                     zomerthrillers
de ultieme decenniumcollectie


