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De Amerikaanse Queen of Suspense Op een dag ontdekt Mariah Lyons het levenloze
lichaam van haar vader Jonathan. De zeventigjarige archeoloog is vermoord in zijn
studeerkamer. Mariahs moeder Kathleen zit, volkomen verward, verstopt in een kast
met het moordwapen in haar hand. Jonathan blijkt een paar dagen daarvoor zijn
grootste geheim te hebben toevertrouwd aan een familievriend: hij was in het bezit van
een waardevol perkament. Mariah gaat op onderzoek uit. Wie wist er nog meer van het
geheim van haar vader af?

Selectie uit het werk (hout- en linosneden, litho's en houtgravures) van de
Nederlandse lithograaf en houtsnijder (1898-1972).
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel komt een inscriptie aan het licht.
Een geheimzinnige code die de Vaticaanse gemoederen ernstig verontrust. Waarom heeft
Michelangelo dit raadsel in zijn fresco's verwerkt? 'En de geheimzinnige inscriptie?' vroeg
Jellinek nieuwsgierig. Fedrizzi, de restaurateur, antwoordde: 'De inscriptie moet vanaf het
begin al gepland zijn, alleen al om technische redenen, vanwege de verdeling van de letters
over de gehele lengte. En zoals ik elders al toegelicht heb, kunnen we er ook zeker van zijn
dat de inscriptie geen latere toevoeging is aangezien de gebruikte verf dezelfde samenstelling
heeft als die van de fresco's.' Jellinek staarde getroffen naar de grond. 'Dus Michelangelo was
vanaf het begin al van plan een geheim aan de Sixtijnse kapel toe te vertrouwen. Ik bedoel, de
inscriptie is niet ontstaan door een plotselinge woede-uitbarsting of een toevallige stemming.'
'Nee,' antwoordde Fedrizzi, 'mijn bevindingen bewijzen juist het tegendeel.' Een merkwaardige
ontdekking bij de restauratie van de Sixtijnse kapel verontrust de gemoederen: een aantal
afbeeldingen is van lettercodes voorzien, waarvan in eerste instantie de betekenis onduidelijk
is. Maar al gauw lijken ze te verwijzen naar een oeroude samenzwering, die zijn schaduw zelfs
nog over het heden werpt. Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jellinek in
de geheime archieven van het Vaticaan op een document met een vernietigend geheim dat de
leer van de katholieke kerk op zijn grondvesten doet trillen. Hebben we hier te maken met een
late wraakoefening van Michelangelo ten opzichte van Gods vertegenwoordiger op aarde? Het
Sixtijnse geheim is een historische thriller waarin, na Leonardo's geheim in De Da Vinci Code,
nu ook Michelangelo's raadsel opgelost wordt.
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