
 
 

1 

 

 

 

Capelle aan den IJssel, 27 juli 2021 

 

 

PERSBERICHT 
 

 

Internationale thriller met wraak en eer in de hoofdrol 

 

In juni 2021 verscheen “Wraak”, de zesde thriller van Rolf Österberg. In dit verhaal stap je samen 

met Wolf en zijn bloedbroeders, bij wie vriendschap, eer en onvoorwaardelijke steun hoog in het 

vaandel staan, in de wereld van de internationale misdaad. 

 

Wolf heeft het leger vaarwel gezegd en runt samen met ex-politieofficier Jan van Dam een 

detectivebureau. Een bijna vergeten familielid klopt bij hem aan en vraagt om hulp bij het vinden 

van zijn zus Sanne, die werkte in de diamantenhandel en al bijna twee jaar vermist is. Als Wolf 

hoort dat haar laatste zakelijke bestemming Albanië was, begrijpt hij direct dat er iets goed mis is. 

 

“Wraak” speelt zich af op het wereldtoneel, waar politiek, handel en criminaliteit hand in hand 

gaan. Rolfs eigen ervaring in het Korps Commandotroepen en bij de Verenigde Naties sijpelen in 

alles door. Hij laat zien dat een goede voorbereiding bij missies het halve werk is.  

 

Rolfs thrillers zijn los van elkaar te lezen, maar bepaalde scherpzinnige oude rotten in hun vak 

komen regelmatig terug, zoals Hans Buurman, voormalig hoofd van de afdeling Moordzaken in 

Amsterdam en Moshe Yaresz, voormalig analist bij de Mossad.  

 

Eerder uitgebracht van Rolfs hand zijn: het tweeluik “De Al-Qaedaconnectie” (2014), “Het Oslo-

virus” (2015), “De Zaak” (2016) - dat zich afspeelt vóór “De Al-Qaedaconnectie” en gezien kan 

worden als prequel, “De Al-Qaeda-aanval” (2019), “Bloedbroeders” (2020) en nu dus “Wraak”. 

“De Zaak” is vertaald naar het Engels (One Woman Crusade) en is wereldwijd verkrijgbaar. Aan 

verdere vertalingen wordt gewerkt. 

 

Achterflaptekst: 

 

Wolf heeft het leger vaarwel gezegd en runt samen met Jan van Dam een detectivebureau. Dat is 

slechts een tussenstap; het idee is om samen met Jan en zijn bloedbroeders een International 

Maritime Protection Force op te richten om handelsschepen te beveiligen. Alleen wil de 

financiering nog niet lukken. 
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Dan wordt Wolf gebeld door een bijna vergeten familielid met een 

noodkreet om hulp. Hij trommelt zijn bloedbroeders op om samen de 

klus te klaren. Wat echter start als een overzichtelijke actie, mondt uit 

in een hachelijke kwestie. De Albanese maffia laat niet met zich 

sollen, maar dat doen de voormalige SpecOps, Spetsnatz en Mossad ook niet. 

 

Wolf en zijn bloedbroeders storten zich in de wereld van de internationale misdaad en worden 

geconfronteerd met vrouwenhandel, drugs, wapens en bloeddiamanten. Komt alle hulp te laat? 

Lees het in Wraak. 

 

Boekgegevens 

Titel: Wraak 

Auteur: Rolf Österberg 

Uitgeverij: Celtica Publishing  

ISBN: 9789493158337 

Prijs: € 20,95 

Ook verkrijgbaar als e-book voor € 8,95 

 

 

Niet voor publicatie: 

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen (paperback of e-book), of hebt u andere vragen? Neem 

dan contact op met uitgever Rianne Lampers. Dit kan telefonisch, +31(0)6 10719310, of via e-mail: 

celtica@celtica-publishing.nl. 

 

Over Celtica Publishing: 

Celtica Publishing is gevestigd in Capelle aan den IJssel, Nederland. De uitgeverij richt zich op het 

uitgeven van boeken in het fantastische genre, maar ook romantische en realistische verhalen, van 

veelbelovend talent uit Nederland en Vlaanderen. De uitgeverij presenteert haar boeken met 

omslagen van kunstenaars uit Nederland, België en Frankrijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Lampers 
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