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OMSCHRIJVING

''Een geheim manuscript legt de schokkende waarheid bloot over de islam''Filiz Kara, een Leidse
wetenschapster, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij onderzoek van het manuscript komen
er bladzijden van een oer-Koran tevoorschijn. Hieruit blijkt dat de Koran tot op de dag van vandaag
helemaal verkeerd is vertaald. De consequenties zijn dramatisch: wat als extremisten die aanslagen plegen
zich realiseren dat er iets heel anders op hen wacht in het paradijs dan 72 maagden? Filiz kan haast niet
geloven wat ze in deze oer-Koran gelezen heeft. Ze realiseert zich hoe gevaarlijk het is om haar
ontdekkingen wereldkundig te maken. Dit wordt nog versterkt wanneer Filiz wordt benaderd door een
team internationale wetenschappers die nog meer bewijzen hebben die de fundamenten van de Koran
ontkrachten. Ze staat voor een enorm dilemma: hoe ver ga je voor een waarheid die meer dan een miljard
mensen raakt? Kunnen deze vondsten helpen het extremisme te bestrijden? Of zal de bekendmaking van
deze wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot ongekende terreur?Jack van Weimar werkt al meer dan
dertig jaar op het snijvlak van politiek, diplomatie en veiligheid. Hij heeft jaren in islamitische landen
gewoond en vele landen in het Midden Oosten bezocht . Door zijn werk, ervaring en zijn interesse in
religie en geschiedenis heeft hij een grote achtergrondkennis. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp
en zijn huidige functie in het centrum van de macht, kan hij niet anders dan dit boek onder een pseudoniem
publiceren.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Moeilijk te doorgronden film over een politieman die de dood van een collega onderzoekt. Donkere
beelden, vrijwel geen kleur en het ontbreken van daglicht versterken ...

The Archimedes Palimpsest is a parchment codex palimpsest, which originally was a 10th-century
Byzantine Greek copy of an otherwise unknown work of Archimedes of ...

Filiz Kara, een Leidse wetenschapper van Turkse afkomst, komt in het bezit van een zeer oud manuscript.
Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om een voorloper van de ...



3

PALIMPSEST

Lees verder...
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