
Bavo Dhooge 

Joke Humblet en Marissa Lutgens TT4A 

beschreven hem en gaven zijn boek 3 sterren. 

Bavo Dhooge woont in Gent. Hij koos ervoor, na carrières 

als copywriter, journalist en recensent, om te gaan schrijven. 

Bavo Dhooge heeft al meer dan 60 boeken en 50 verhalen 

geschreven. Zijn eerste boek was de roman ‘Spaghetti’. 

Sindsdien schreef hij boeken in heel wat verschillende genres: 

(jeugd)thrillers, romans, kinderboeken, sciencefiction, 

westerns, griezelboeken en nog vele andere.  

Grappig hieraan is dat de titels van al deze boeken begonnen 

met een S. Zijn bijnaam, S-Express, kreeg hij dan ook met een 

reden.  

Veel van zijn boeken hebben nominaties en prijzen ontvangen. Hij schrijft niet alleen onder zijn eigen 

naam. Hij heeft ook werk onder pseudoniemen geschreven. Bavo’s recentste boek komt halverwege 

maart in de winkel en heet ‘Sunset Bay’. Dit is weer een zeer spannende misdaadthriller.  Sunset Bay 

gaat over een oorlogsveteraan, Bob Stone, die getuige is van een moord. Nadat hij deze moord 

gezien heeft, duikt hij onder in een rustplaats.  

 

Stiletto Libretto – uitgeverij Manteau ��� 

Een boek over een man die zijn leven wil beteren, maar daardoor juist dieper in de 

problemen raakt. 

 

Het boek gaat over Jimmy Hendricks (niet de zanger). Op de avond voor zijn vrijlating 

uit de gevangenis wordt zijn celgenoot Wally vermoord. Later vindt Jimmy een USB-

stick van Wally waar een complete roman op staat. Jimmy besluit om het boek onder 

de naam John C. Hickels uit te brengen om geld te verdienen en een nieuw leven te 

beginnen. Helaas blijkt zijn boek niet verzonnen te zijn en de bloedlinke 

wapenhandelaar Armando waar het boek over gaat, is er niet erg blij mee dat zijn 

memoires gepubliceerd worden. Sonja, die bij de krant werkt, zorgt met een hele goede 

recensie voor een fantastische publiciteit. Nu is hij pas goed de pineut. Stiletto Libretto is grof en 

grappig en het zit vol met verrassende wendingen.  

Het stoort ons wel een klein beetje dat er steeds van vertelperspectief wordt gewisseld. Dit werkt 

vooral heel erg verwarrend in het begin en maakt het moeilijk om de eerste paar hoofdstukken door 

te komen. Als je eenmaal door hebt hoe het werkt, maakt dat niet meer zoveel uit. Af en toe zitten er 

een paar taaiere stukjes bij waar je echt doorheen moet lezen, maar daarna wordt het boek weer 

grappig. Ook is het verhaal zo nu en dan een beetje verwarrend doordat het taalgebruik anders is 

dan je gewend bent, maar ook dat valt te overzien. 

Stiletto Libretto is de winnaar van de Diamanten Kogel, was genomineerd voor de Gouden Strop en 

won de prijs voor de beste Nederlandstalige misdaadroman. Wij hebben besloten om het een 

waardering van 3 van de 5 sterren te geven. Eén ster voor originaliteit, eentje voor de humor en de 

laatste voor de verrassende elementen. 


