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OMSCHRIJVING

LYNN SHOLES & JOE MOOREHET GRAAL COMPLOTTijdens archeologische opgravingen in de
woestijn van Irak is de jonge reporter Cotten Stone toevallige getuige van een vreselijk drama. Tot haar
verbijstering ziet zij in een eeuwenoude crypte de gerenommeerde archeoloog dr. Gabriel Archer in
gevecht met een Arabische man om een klein houten kistje. Bij deze worsteling komt de Arabier om het
leven door een schot uit zijn eigen pistool en krijgt dr. Archer een hartaanval. Maar voor hij sterft, duwt
hij het kistje in Cottens handen en spreekt hij haar toe in een vreemde taal...Cotten smokkelt het doosje
mee naar Amerika, waar ze in contact treedt met priester-archeoloog John Tyler, van wie ze hoort dat dr.
Archer op het spoor was van de heilige graal, de schaal waaruit Christus dronk tijdens het Laatste
Avondmaal en waarin zijn bloed na de kruisiging werd opgevangen.Vanaf dat moment is Cotten Stone
haar leven niet meer zeker. Haar vrienden komen een voor een om het leven en haar bankrekeningen
worden geblokkeerd. Samen met Tyler moet zij er voortdurend voor zorgen haar achtervolgers een stap
voor te blijven. En tegelijkertijd zoekt Tyler naar antwoorden in de bijbel, waar hij verbijsterende bewijzen
vindt die duidelijk maken waarom Cotten steeds mysterieuze boodschappen doorkrijgt...'Absoluut
geweldig! Het Graal-complot is een van de meest opwindende boeken die ik dit jaar heb gelezen. Sholes en
Moore hebben een verhaal geschreven dat de lezer direct naar binnen zuigt en hem pas bij de laatste pagina
weer loslaat. Avontuur, geheimen, verraad, archeologie, bijbelse theologie en ethische vraagstukken vallen
samen en sturen heldin Cotten Stone op een reis die ze nooit zal vergeten en die de waarheid onthult over
haar vaders verleden en het effect daarvan op haar.' - Denver Post
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Lynn Sholes & Joe Moore - Het Graal-complot pb., 300 Pagina's, € 9,95 Karakter Uitgevers, Uithoorn,
2006. ISBN: 978 90 452 0241 9

Het Graal-complot is een van de meest opwindende boeken die ik dit jaar heb gelezen. Sholes en Moore
hebben een verhaal geschreven dat de lezer direct naar binnen ...

Wie op zoek gaat naar de herkomst van de heilige graal als de beker waarin het bloed van Jezus Christus is
opgevangen, komt uit in de middeleeuwen.
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