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Deel 5 in de Graham Marquand-reeks, een serie vol spannende intriges waarin de spionageroman en de
oorlogsroman samenvloeien met die van de psychologische thriller.Tijdens de Culturele Revolutie neemt Mao
Zedong wraak op de kameraden die hebben getracht zijn dictatoriale macht aan banden te leggen. Heel China
juicht of bibbert voor de Grote Roerganger. Alleen in het leger ontstaan kleine groepen die zich verzetten.
Een ervan slaagt erin contact te leggen met de troepen van oud-generaal Li Mi in Laos. Twintig jaar geleden
werd hij door Mao's Rode Leger uit China verdreven, maar hij zint nog steeds op een plan zijn land van de
communisten te bevrijden.De coupplegers en de nationalistische bannelingen smeden gezamenlijk een
complot voor een aanslag en een invasie. Ze vragen de CIA om hulp, die daarop Graham Marquand en enkele
andere veldagenten naar het hoge noorden van Laos stuurt. Marquand ontdekt dat niet iedereen dezelfde
bedoelingen heeft en dat de plannen voor de staatsgreep van binnenuit en buitenaf bedreigd worden. Maar wie
speelt welk spel? Als iedereen met hetzelfde Rode Boekje zwaait, worden verraders en vrienden erg moeilijk
van elkaar te onderscheiden...Net als in de vorige romans in de Graham Marquand-reeks is Schaduwkoning
gebaseerd op historische feiten. De volstrekte controle die Mao Zedong via terreur en indoctrinatie uitoefende,
kon niet voorkomen dat er uitgerekend in de entourage van zijn nummer twee, maarschalk Lin Biao, een
complot tegen hem op gang kwam.Over de Graham Marquand-serie:'In dit veelbelovende eerste deel van de

Graham Marquand-reeks schetst Thijssen een helder en zeer geloofwaardig beeld van de situatie aan en achter
het front.' - Crimezone.nl ****'Een on-Nederlands goed spionageverhaal.' - VN Detective & Thrillergids 2016
****'Knap geschreven, een interessante plot en blinkt uit door de manier waarop de auteur de beklemmende
sfeer weet neer te zetten.' - de Volkskrant

