
 
"La Tueuse 

professionnelle" 
 

Décédé en juin 2013, 
Alain Germoz a laissé un 

nombre considérable 
de notes et de manuscrits 

dont l'association de ses 
amis a tiré le présent 

ouvrage. 
 

Il conte l'histoire 
incroyable des relations 

entre l'auteur et deux 
femmes d'exception - 

toutes deux criminelles - 
avec lesquelles il 

échangea de longues 
réflexions sur l'art et la 

littérature. 
 

Alain Germoz - fondateur 
et animateur du cahier 

international de 
littérature Archipel - y 

fait le point d'une vie de 
lectures, 

d'enthousiasmes et de 
passions, évoluant dans 

un lacis d'aventures 
policières. 

 

De beroepsmoordenares 
 

Alain Germoz overleed in 
juni 2013 en liet een 

opmerkelijk aantal notities en 
manuscripten na waaruit zijn 
vrienden voldoende stof voor 

dit boek konden putten. 
 

Het boek verhaalt de 
ongelooflijke geschiedenis 
van de betrekkingen tussen 

de auteur en twee 
bevreemdende vrouwen - 

allebei criminelen - met wie 
hij uitgesponnen 

overwegingen over kunst en 
literatuur uitwisselde. 

 
Alain Germoz - stichter en 

bezieler van het 
internationale literaire 

tijdschrift Archipel - maakt 
de optelsom van een leven 

bezaaid met lectuur, 
geestdrift en passies, die zich 

ontplooien in een doolhof 
van intriges uit de 

politiewereld. 
 

Inschrijvingsbon 
 

De beroepsmooordenares 
van Alain Germoz 

wordt vanaf September 2015 
bij uw boekenverdeler 

beschikbaar (eventueel op 
bestelling). 

Het boek kan ook besteld 
worden bij "Les Amis 

d'Alain Germoz" via de 
uitgever. 

Blog van de uitgever: 
http://editionstraverse.over-

blog.com/ 
 

De "beroepsmoordenares" 
wordt uitgegeven in het 

Nederlands (vertaling: Guy 
Commerman). De originele 
Franse versie is beschikbaar 

onder de naam "La Tueuse 
professionnelle". 

 
Verdere inlichtingen bij de 

uitgever. 
 

 

 
 

De vrienden van Alain 
Germoz 

 
Lezers en vrienden van Alain 
Germoz ontmoetten elkaar en 

besloten om een 
onuitgegeven boek  van de in 

juni 2013 overleden 
Antwerpse auteur uit te 

geven. 
 

De beroepsmoordenares  
 

"Les Amis d'Alain Germoz" 
zijn inderdaad van mening 
dat men nog niet alles van 

zijn opmerkelijke 
persoonlijkheid heeft 

(her)ontdekt. Hij stond zijn 
hele leven open voor vele 

creatievelingen en 
opvallende schrijvers. 
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