
Een romantisch kostuumdrama 
en spannende hedendaagse 

pageturner ineen: 
over een avontuurlijke  

zoektocht naar een schedel  
en het leven van filosoof,  
dichter en toneelschrijver  

Friedrich Schiller.

mariska overman (1970) schrijft 
thrillers en ontving voor Voltooid 
maar liefst vier sterren in de beruchte 
VN’s Detective & Thrillergids. In haar 
voortreffelijke schrijfstijl bewijst ze 
nu ook van historische verhalen page
turners te kunnen maken. 



Mariska Overman 
Schillers dubbelliefde 

In de zomer van 1788 brengen de zusjes Lengefeld een heer
lijke onbezorgde tijd door met Friedrich Schiller. Hij weet 
hun beider harten te stelen, maar hij kan er slechts een trou
wen. Charlotte wordt zijn bruid. Maar vergeet hij daarmee 
ook Caroline? Als in 1805 zijn dood nadert zal Charlotte een 
onomkeerbare keuze maken.

Journaliste Johnny mag in 2008 een persconferentie in Wei
mar bezoeken. Een ideale ontsnapping aan thuis, waar haar 
liefdesrelatie niet lekker loopt. De schedel van de 18de eeuwse 
dichter Schiller die naast Goethe in de hertogelijke tombe 
in Weimar zou moeten liggen, blijkt namelijk niet de zijne 
te zijn. Dan raakt ze verstrikt in een wonderlijke zoektocht  
in de wereld van de kunsthandel naar de verdwenen schedel 
en ontdekt ze dat het verleden nog altijd van invloed is op 
het heden. 

In dit losjes op ware feiten gebaseerde mysterie worden 
heden en verleden naadloos met elkaar verbonden. 
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Over haar eerdere werk 
schreef de pers:

‘Overman overtuigt.  
Knap hoe ze de soms 

heftige beslommeringen 
uit de persoonlijke levens 

een plaats geeft. 
Zeer verrassend en 
heel actueel plot.’  

–  
VN’s Detective & Thriller-

gids over Voltooid 

‘Een verhaal dat steentje 
voor steentje opgebouwd 
wordt, totdat het staat als 

een huis. Overman han-
teert vaak een diepgaande, 
bijna prozaïsche schrijfstijl: 

prettig, opvallend en 
typerend.’ –  

Hebban over Verdoemd

‘Knap geconstrueerd.  
Ze houdt de spanning er  

goed in. We kijken nu al uit 
naar een opvolger.’  
– De Telegraaf over 
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