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BESCHRIJVING VAN HET BOEK HET MEKKA MANUSCRIPT
Het Mekka Manuscript is de eerste thriller van een wel zeer opmerkelijke
auteur: Michel van Rijn. Berucht en beroemd, verguisd en gevierd, is hij de
man over wie een Scotland Yard-agent ooit tegen The New Yorker zei: "hij is
betrokken bij 90% van alle kunstsmokkelzaken ter wereld en hij zou graag
willen beweren dat hij ook bij de resterende 10% betrokken was." Het Mekka
Manuscript is de eerste in een reeks van thrillers die zich afspelen in de
kunst(onder)wereld.In Het Mekka Manuscript maken we kennis met
kunstsmokkelaar Axel de St.Cyr, die na een misgelopen deal in Libië door
de plaatselijke Djihad gedwongen wordt te kiezen tussen óf het stelen van
het Mekka Manuscript uit het British Museum óf de rest van zijn levensdagen
naar de ansichtkaarten in zijn cel te turen. Nadat De St.Cyr erin slaagt het
manuscript te ontvreemden én de afgesproken overdracht aan de Djihad te
ontlopen, ontpopt zich een razendsnelle pageturner.Heen en weer vliegend
tussen Zürich en Malta, Londen en de Dominicaanse Republiek probeert
Axel zijn belagers te slim af te zijn en het manuscript te verkopen aan de
hoogste bieder. Er is echter een klein probleem: niet alleen de Djihad heeft
het op Axel gemunt, maar ook Osama bin Laden, de Mossad en de Art
Squad van Scotland Yard. Want in het manuscript staat wie de opvolger van
de Profeet zal zijn...Een streetwise hoofdpersonage, exotische locaties, en
een verrassende blik in de keuken van de kunstwereld zijn slechts drie
kenmerken van Het Mekka Manuscript. Het is het razendknappe debuut van
een geboren verhalenverteller.
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Het Mekka Manuscript (paperback). Het Mekka Manuscript is de eerste
thriller van een wel zeer opmerkelijke auteur: Michel van Rijn. Berucht en
beroemd, verguisd en. HET MEKKA MANUSCRIPT 1999, Amsterdam:
Vassallucci, 299pag., 23cm, ISBN 90-5000-150-5, 1e druk. HET MEKKA
MANUSCRIPT 2001, Amsterdam: Muntinga, Sirene Pockets 122. Michel van
Rijn- Het Mekka Manuscript- Nieuw boek Het mekka manuscript geschreven
door michel van rijn nieuw boek het mekka manuscript is de eerste thriller
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van een. Het Mekka Manuscript. Michel van Rijn. cop. 1999. Paperback, 299
Pagina's , Vassallucci ISBN10: 9050001505 , ISBN13: 9789050001502. 17.
Islamitische pelgrimstochten . 'Ik heb niet veel hoeven verzinnen', zegt Van
Rijn, even in Amsterdam om zijn thriller Het Mekka Manuscript aan te
prijzen. Amsterdam is niet zijn. Het Mekka Manuscript is de eerste thriller
van een wel zeer opmerkelijke auteur: Michel van Rijn. Berucht en beroemd,
verguisd en… Meer Princeton is het mekka voor bewonderaars van
Fitzgerald.. Het manuscript mag blijven liggen, daar gaat hij zelf straks nog
in lezen,. Een oud koranmanuscript uit Sanaa, Jemen, in oud- Arabisch
schrift. Dit schrift was destijds niet in gebruik in Mekka. Het manuscript ligt in
het Huis der. Tentoonstelling over 17e-eeuwse manuscript van Felipe. Voor
een kwart van de wereldbevolking is Mekka de plaats waar je één. Het
Tropenmuseum is. Princeton is het mekka voor bewonderaars van
Fitzgerald.. Het manuscript mag blijven liggen, daar gaat hij zelf straks nog
in lezen,. Michel van Rijn publiceerde in 1993 bij Little, Brown zijn... Lees
verder In deze aflevering te gast: Michel van Rijn, schrijver van de thriller Het
Mekka Manuscript en staat bekend als meesteroplichter; Gerard Spong,
advocaat;. Het Mekka manuscript (Auteur) Maarten Muntinga, ISBN
90-5831-093-0, 2001. Het Mekka manuscript (Auteur) Vassallucci, ISBN
90-5000-150-5, 1999. Delen Manuscript; Vacatures / Stages; Foreign. dan
weer humoristisch doet zij verslag van haar wederwaardigheden in het land
achter Mekka, het islamitische koninkrijk. Leestips ontvangen? Altijd op de
hoogte van het laatste nieuws over boeken, schrijvers en activiteiten? Meld
je dan hier aan voor onze maandelijke nieuwsbrief.
MICHEL VAN RIJN OP DE BOEKENPLANK
In deze aflevering te gast: Michel van Rijn, schrijver van de thriller Het
Mekka Manuscript en staat bekend als meesteroplichter; Gerard Spong,
advocaat;. Geschiedenis Het British Museum wijdt voor het eerst een
expositie aan de hadj, de islamitische bedevaart. Het tentoongestelde
materiaal is uniek, maar het. De heersende klasse voelde zich door het
optreden van Mohammed dermate bedreigd dat ze hem het leiderschap
over Mekka aanboden op. middeleeuws manuscript. Het Mekka manuscript
1999 0* Sirene122 De vijfde sarcofaag 2004 Cuba libre 2011 'knallie'
Rijnierse, Carool NL niet in VN vermeld De nieuwe wijk. Buy Het Mekka
manuscript 01 by Michel Van Rijn (ISBN: 9789050001502) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Afbeelding uit een middeleeuws Arabisch manuscript. Verovering van
Mekka. Voor het eerst sinds jaren was er vrede in Medina en een groot deel
van de bevolking van. IHRAM Hajj kleding voor de pelgrimstocht naar Mekka
Detail van een Perzisch handschrift van het einde van de 16de eeuw,
waarop de Ka'ba is afgebeeld die met een. Het is belangrijk om op de
hoogte zijn van het. Arabië en Mekka.. de verzameling en rangschikking, de
transmissie, manuscripten en vormgeving van de. Mekka pag. 8 Medina
pag. 8. het allemaal over de tekst eens zijn,. manuscripten, de oudste
bewaard gebleven versie van de Koran Mekka: elke moslim droomt ervan.
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De onderlinge verbondenheid tussen deze plaats en pelgrims wereldwijd is
een elementair kenmerk van de islamitische wereld. In dat... Deze
tentoonstelling vertelt het complete verhaal over Bali.. Tentoonstelling over
17e-eeuwse manuscript van Felipe Guaman Poma de. Bedevaart naar
Mekka; Contact. Mekka is het middelpunt van de Islam, ook in. Manuscripten
van deze tekst uit de verschillende gebieden van de Islamitische wereld
geven bij vergelijking een Trending. Artikel Paravisie: Vergeet Roswell…
Groningen is het nieuwe UFO-mekka! Wij hopen op jullie steun in Winsum
op 3 en 4 oktober 2018; Start Disclosure in. In dit Mekka van de islamitische
cultuur worden de manuscripten die circuleren geteld. terug van een
pelgrimstocht naar Mekka, het werd gebouwd in 1325 door Abu.
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