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OMSCHRIJVING

Heer Meren, de vertrouwde raadgever van farao Toetanchamon, is nauwelijks genezen van de verwonding
die hij heeft opgelopen toen hij het leven van de farao redde, of hij zet het onderzoek naar de moord op de
koningin Nefertete alweer voort. Zijn werk wordt niet alleen bemoeilijkt doordat alles in het diepste
geheim moet geschieden, maar ook omdat de dader zijn toevlucht neemt tot steeds driestere middelen om
zijn identiteit geheim te kunnen houden. Een andere raafgever van de farao, Anath, weet Meren te vertellen
dat een van de hoofdverdachten niet in het koninklijke paleis was toen Nerfertete ernstig ziek werd. Ze
besluiten maar Memphis te gaan om deze informatie na te trekken. Daar aangekomen verneemt Meren dat
zijn zoon Kysen spoorloos verdwenen is. Hij ontvangt ook een brief, waarin hem wordt aangeraden de
jacht op de moordenaar te staken, als hij zijn zoon ooit terug wil zien... van de grootsheid en intriges van
het paleis, tot de achterkamertjes van de taveernes waar voor geld alles te koop is, en van de
wonderbaarlijke tempeldiensten tot de meer alledaagse mysteries rond de moorden in de verlaten steegjes
van Memphis, Lynda Robinson weet het klassieke Egypte op kleurrijke en altijd spannende wijze tot leven
te wekken.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Theater was in de eerste instantie dan ook bedoeld ter ere van de goden. ... Hij maakt veel gebruik van et
noodlot en de goddelijke gerechtigheid.

Frigg: koningin van de goden en Godin van het huwelijk en moederschap ... Sachmet: Godin van de
woestijn Sag: Godin van het noodlot Sahu: Godin van de jacht

- Orestes moest van Apollo naar Athena onder de hoede van Hermes - 'Het noodlot der tantaliden' ...
Erinyen waren bang voor de gouden staf van de goden
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