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OMSCHRIJVING

Over AtlantisZeven jaar lang lag 'Atlantis van Martijn Icks in een ladekast omdat grote uitgevers het niet
aandurfden om zijn boek tot leven te brengen. BoF durft dat wel, want dit boek moet door zoveel
mogelijke mensen gelezen worden!Deze historische fictie gaat over de nadagen van Atlantis. Het is een
heerlijk meeslepend en intrigerend verhaal over een decadente maatschappij aan de rand van de afgrond.
Heerlijke verwikkelingen aan het hof, sterrenkundigen die voorspellingen doen die goed in hun straatje
passen, opportunistische raadsheren en Wijzen die voor eigen gewin vechten, slaven met ambitie; kortom:
een vervallen koninkrijk dat op het punt staat ineen te storten. Eén jongedame weet dit zelfs met grote
zekerheid; een tempelmaagd die van Poseidon zelf een waarschuwing heeft gekregen. Maar wie gelooft nu
zo iemand?Meeslepende historische fictie over een tot de verbeelding sprekende stadstaat; gedoemd om in
de golven de zee te verdwijnen. Heerlijk leesvoer. 'Jaloersmakend goed', aldus schrijver/uitgever Alex de
Jong.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Atlantis, Westkade 15, 3201BC, Spijkenisse. Online eten bestellen bij Atlantis via Thuisbezorgd.nl. De
mooiste en grootste van Spijkenisse en omstreken, al meer dan ...

De legende van Atlantis is ontstaan door de verhalen van Plato. Het mythische eiland was het aardse
paradijs voor de halfgoden. De verloren stad is nu terug als ...

Atlantis, Paradise Island is a lush, oceanside resort located on Paradise Island in The Bahamas. A dynamic
destination that launched 20 years ago as a first-...
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