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PERSBERICHT 

 

Onlangs is Bloedbroeders verschenen, de vijfde thriller van Rolf Österberg. In dit spannende 

verhaal is figureren als vanouds de CIA, de Mossad, het bureau Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en de Nederlandse politie. Maar de hoofdrol is weggelegd voor drie 

groepen militairen en de band die zij onderling delen. 

  

Rolf Österberg (pseudoniem) bracht een aantal jaren door bij het Korps Commandotroepen. Hij 

raakte geïnteresseerd in het werk van de Verenigde Naties en verbleef voor die organisatie een 

aantal jaren in Afrika. Momenteel is hij fulltime schrijver.  

 

De thrillers van Rolf spelen zich af op het wereldtoneel, maar hij heeft wel een zwakke plek 

voor zijn Nederlandse roots, die zowel bij het land als bij het leger liggen. Zijn ervaring in het 

veld zorgt ervoor dat elk verhaal realistisch overkomt: het zou zomaar kunnen gebeuren zoals 

hij het beschrijft.  

 

Al Rolfs thrillers zijn los van elkaar te lezen, maar een klein aantal personen keert telkens terug. 

 

In 2014 bracht CPR Rolfs tweeluik De Al-Qaedaconnectie uit en in oktober 2015 Het Oslo-

virus. In 2016 verscheen De Zaak, een verhaal dat zich afspeelt vóór De Al-Qaedaconnectie en 

gezien kan worden als een prequel. Deze thriller is ook vertaald naar het Engels en verkrijgbaar 

via elke boekhandel. Na deze vertaling verscheen in 2019 De Al-Qaeda-aanval en nu, in 2020 is 

er dus Bloedbroeders.  

 

Achterflaptekst 

Zes oneervol ontslagen militairen krijgen van de CIA de kans gerehabiliteerd te worden door 

deel te nemen aan een schimmige operatie. Scott McAllister vertrouwt het al gauw niet. Wat 

hebben ze te zoeken in Libanon? 

 

Voormalig SpecOps Remco de Swart is bij de AIVD aan de slag gegaan. Hij leidt een rustig 

bestaan, tot een gruwelijke gebeurtenis daar een einde aan maakt. Als blijkt dat deze terug te 

leiden is tot terugkeerders uit ISIS-gebied, bewijzen Remco’s kameraden dat ze meer dan alleen 

vrienden zijn. 
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Igor Yakushin en een aantal Spetsnaz krijgen de opdracht om de 

aanslag op de Russische premier te wreken. Hiervoor moeten ze 

allen een nieuwe identiteit aannemen. Hun doelwit: de tweede man van White Flag in Tripoli, 

Libanon. 

 

Een spannende thriller vol politieke spelletjes, waarbinnen een cruciale rol is weggelegd voor 

de Nederlandse SpecOps. 
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