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OMSCHRIJVING

Op de Tibetaanse hoogvlaktes branden boeddhistische kloosters tot de grond toe af. De Chinezen deinzen
nergens voor terug om de Tibetanen te onderwerpen zelfs onschuldige kinderen worden in koelen bloede
vermoord. Maar diep in de binnenlanden gloort er hoop. Een klein jongetje begint aan een lange reis, een
reis die niet zonder gevaren is. Voor Luca Matthews is het beklimmen van hoge bergtoppen zijn lust en
zijn leven. Wanneer hij een onbekende top in de Himalaya ontdekt, is hij vastbesloten om deze als eerste te
beklimmen. Samen met zijn klimpartner Bill Taylor, gaat hij zonder visum naar het door China bezette
Tibet. Maar de Chinese geheime politie komt Luca en Bill op het spoor en de toekomst van Tibet ligt hun
handen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tot die tijd treuren ze om het verlies van de tempel bij de Klaagmuur, ... geen religieuze symbolen. De
meeste verboden zijn niet religieus van aard, ...

De Verboden Stad was de plaats van waaruit de Chinese keizers van de Ming- en de ... Alles bij elkaar
woonden er enkele duizenden mensen in de Verboden Stad. Tempel ...

Eeuwenlang was de Sabarimala-tempel in de zuidelijke deelstaat Kerala verboden voor menstruerende
vrouwen tussen de 10 en 50 jaar.
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