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OMSCHRIJVING
Voor liefhebbers van Een Venetiaans geheim en De Da Vinci Code is er nu een nieuwe thriller van
internationale allure waarin kunst en religie samenkomen.In het jaar 1335 v.C. sterft de jonge farao
Toetanchamon. Volgens Egyptisch gebruik worden zijn hart, lever, maag en ingewanden gemummificeerd
en in vier kleine sarcofagen bijgezet in zijn graf. Maar in het diepste geheim vindt er nog een
mummificatie plaats, die van de hersenen. Deze vijfde sarcofaag vindt echter een andere bestemming.Ruim
drieduizend jaar later vindt de Franse kunsthandelaar-avonturier Axel de St.Cyr de vijfde sarcofaag in
Peru. Het voorwerp, dat de kunstwereld op zijn kop zal zetten, trekt ook de aandacht van de Church of
Scientology. In het diepste geheim hebben scientology-wetenschappers een techniek ontwikkeld die hen in
staat stelt mensen te klonen...Michel van Rijn (1950) is geboren in Parijs. Al op jonge leeftijd zocht hij het
avontuur en reisde naar het Midden-Oosten, om van daaruit kunst naar het Westen te smokkelen. In de
straten van Beirut leerde hij voor het eerst van dichtbij de gevaren kennen van de illegale kunsthandel en in
de jaren die volgden zou hij uitgroeien tot een van de meest gezochte personen in de kunstwereld.
Uiteindelijk nam hij contact op met Scotland Yard en kwam hij tot een overeenkomst. Tegenwoordig is hij
internationaal een van de bekendste onderzoekers naar illegale kunsthandel.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
De vijfde sarcofaag. Voor liefhebbers van Een Venetiaans geheim en De Da Vinci Code is er nu een
nieuwe thriller van internationale allure waarin kunst en religie ...
Een ongeveer 1600 jaar oude sarcofaag is opgegraven bij werkzaamheden in het centrum van Londen. Het
gaat vermoedelijk om de laatste rustplaats van een ...
De Zaal van het Grieks Kruis bevat de sarcofagen van ... dateert uit het midden van de vijftiende eeuw en
verving een ouder paleis uit de vijfde eeuw.
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