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OMSCHRIJVING

Amsterdam, 2008. Jan, gespecialiseerd in oude talen, wordt gevraagd om aanwezig te zijn bij de opening
van een 3000 jaar oud testament. Deze bijzondere gebeurtenis vormt het startschot voor een historisch
onderzoek naar een van de grootste mysteries van de menselijke beschaving: de stad Atlantis.Jan
bestudeert oude teksten van Aristoteles en Plato, verdiept zich in het natuurkundig onderzoek van Antonie
van Leeuwenhoek en zoekt aanwijzingen in de schilderijen van Vermeer en Rembrandt. Maar wat als een
historisch onderzoek begint, verplaatst zich al snel naar het hier en nu. Zijn zoektocht neemt een tragische
wending als hij erachter komt dat de dood van zijn moeder, tijdens een archeologische opgraving in Kreta,
geen ongeluk was. En met die ontdekking opent zich een wereld van geweld en
geheimzinnigheid.Langzaamaan ontrafelt zich een duistere geschiedenis die zich afspeelt tussen Nederland
en Griekenland.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Voorbeelden van legenden: de legende van Sint-Nicolaas, ... Zonder toestemming van de infoteur is
vermenigvuldiging verboden. Bronnen en referenties. Wikipedia;

Van den vos Reynaerde, tegenwoordig ook wel Reinaart de vos, Reinaert de vos of Over de vos Reinaert
genoemd, is een episch dierdicht dat geldt als een hoogtepunt in ...

Lees „De verboden legende" door Ingrid Dufour met Rakuten Kobo. Amsterdam, 2008. Jan,
gespecialiseerd in oude talen, wordt gevraagd om aanwezig te zijn bij de ...
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