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Tempelcode

Eén geheime code. Twee levens.
De toekomst van het Christendom.
Architectuurhistorica Annie Kendall is in Londen om een aantal verloren
gewaande voorwerpen uit de tempel van Salomon op te sporen. Volgens
haar opdrachtgever, een rijke Joodse zakenman, zijn de voorwerpen in de
16e eeuw in Londen ontdekt door iemand die alleen bekend staat onder de
naam de Jood van Holborn.
In 1553 is koning Henry de VIIIe begonnen met zijn vervolging van
katholieken, alle Joden worden verbannen. In deze roerige tijden raakt
de monnik Dom Justin betrokken bij de machinaties van Thomas
Cromwell, naast de koning de machtigste man in het rijk en op zoek naar
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de tempelschatten die door de Tempeliers uit Jeruzalem zouden zijn
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meegenomen.
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Annie raakt steeds dieper verstrikt in de intriges van haar opdrachtgever
en vreest al snel voor haar leven. Terwijl ze zich tot het uiterste drijft om
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het mysterie van de Jood van Holborn op te lossen, raakt haar lot steeds
meer verstrengeld met dat van Dom Justin 500 jaar eerder en krijgt ze
hulp uit onverwachte hoek….

MARKETING & USP’s
Tempelcode heeft alle elementen voor succes: een eeuwenoud mysterie,
geheime codes, tempelschatten en een modern moordmysterie dat spannend
blijft tot het einde
doelgroep: de liefhebbers van Kate Mosse, Dan Brown en Elizabeth Kostova.
Voor lezers van historische avonturenromans en mysteriethrillers
campagne via Crimezone: advertentie in magazine tijdens de Maand van het
Spannende Boek, banners in de nieuwsbrief, leesclubactie, facebookactie
eerste hoofdstuk wordt verspreid via Facebook en twitter (ook beschikbaar
voor boekhandelaren & leesclubs)
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