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"StiegLarssongafbetzè1je"
. ROESELARE.Na twee

thrillers lanceertlgnace

Dermaux volgende',week een roman. ZIJn derde pennen-

vrucht heet Poco Pech en brengthet relaasvan een succesvolleveertigervan wie het leven onderdruk
komt te staan. De auteurwerkt momenteel ciàneen nieuwethriller die zich In Roeselarezal afspelen.
Ignace Dermaux combineert consultancywerk bij bedrijven met een
schrijversbestaan. "Mijn hele leven
al ben ik op zoek naar een uitweg
voor mijn creativiteit. Vroeger gebeurde dat via muziek en tekeningen, sinds 2009 brengt schrijven rust
in mijn leven. Ik ben elke dag wel
met schrijven bezig. Ik zou graag
1.000 woorden per dag schrijven
maar dat: ritme haal ik helaas nog
niet. Soms denk ik twee weken na
om iets in elkaar te doen passen, dan

zijn er 'weer periodes waarbij ik snel
vooruit kom: Het isna het lezen van
de boeken van Stieg Larsson dat ik
beslistè om ookschrijver te worden.
Hij smokkelt in zijn thrillers ook
maatschappelijke thema's en dat
spreekt me wel sterk aan."
SPANNING
"Ik heb Poco Pech eigenlijk simultaan geschreven met mijn eerste
thriller Coeur de Boeuf. Het duurde
wat langer om deze roman af te krij-
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Ignace Dermaux brengt zijn derde boek 'Poco Pech' uit.

gen omdat ik hier veel meer m~t taal
speel. Poco Pech bevat ook heel wat
spanningselementen waardoor de
hand van' de thrillerauteur toch
merkbaar is. Poco Pech gaat over
een hardwerkende veertiger die zijn
zaken goed -op orde heeft, maar zich
een eenzame spoorzoeker voelt in
een bevreemdende wereld. Hij ontmoet vreemde mensen, verzeilt in
gênante situaties en be1andt op heel
bijzondere plekken. Hierdoor komen zijn huwelijk en zijn succesvolle bestaan onder hoge druk te staan.
Het titelblad van elk hoofdstuk is
zwart en bevat ook een illustratie die
ik zelfheb getekend."

VANROSLAR
BEELDEN
"Mijn volgende boek wordt opnieuw een thriller. In het voorjaar
van 2014 moet 'De Beelden van
Roslar' verschijnen, een verhaal dat
zich in Roëselare zal ontrollen. Net
zoals bij mijn eerste thrillers zal het
boek zich ook dit keer afspelen tegen
een .achtergrond van actuele thema's zoals bijvoorbeeld de grenscri- .
minaliteit. En er zit ook een ideetje
klaar voor een verhaal dat zich in de'
Westhoek zal situeren."
Ignace Derrnaux stelt Poco Pech op .
woensdag 19 juni om 20 uur voor in
Standaard Boekhandel in de Ooststraat 56. Op zaterdag 22 juni sig- neert de auteur van 11 uur tot 13 uur
bij een aperitief in boekhandel De
Zondvloed, Sint-Alfonsusstraat 4.
.
(VVHR/fotoSBER)
Info: www.ignacedennaux.be

