Slutstenen
ISBN:

9788793079250

Sprog:

Dansk

Forlag:

Punktum

Forfatter:

A. M. Dean

Udgivet:

1. oktober 2015

Kategori:

Krimi & mystik

Slutstenen.pdf
Slutstenen.epub

En nøgle, forsvundet i antikkens tid; en sekt, der varsler verdens ende; et angreb, indhyllet i mystik ...
I den egyptiske ørken ligger en ældgammel nøgle, som kan låse op for et gnostisk mysterium, der har været
holdt hemmeligt i næsten 2.000 år. I centrum står én af de vigtigste opdagelser i det tyvende århundrede: Nag
Hammadi-kodekset, der blev gravet op i ørkenen i 1945, og som indeholder en hemmelighed, større end nogen
kan forestille sig. En esoterisk sekt er villig til at gøre hvad som helst, for at få fingrene i nøglen til mysteriet.
Efter mordet på religionsprofessor Emily Wess’ fætter, begynder sektens aktiviteter at sprede sig verden over,
og et voldsomt angreb på byen Chicago bliver sat i værk. Den utrættelige Dr. Wess og hendes mand Michael
Torrance, drages ind i et nyt spind af hemmeligheder og foruroligende afsløringer, og alt i mens Emily og
Michael forsøger at afdække sektens hemmeligheder, begynder flere og flere sammenhænge mellem
begivenhederne i Egypten og Chicago at dukke op … Dan Brown må se Dean i sit bakspejl efter hans debut
med Det forsvundne bibliotek. Denne historie er endnu mere spændende …
Kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Men da der ikke havde været råd til nybyggeri i 60’erne, havde vi mistet
konkurrenceevne. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Klode Mølle, grundlagt 1596, nedlagt 1872. Med
stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier. Fra
ovennævnte ekspedition medbragte Mylius-Erichsen en rig erfaring om rejser i de arktiske egne og en

glødende interesse for løsningen af de spørgsmål, som lå. Läs mer eller kontakta oss. Men da der ikke havde
været råd til nybyggeri i 60’erne, havde vi mistet konkurrenceevne. Läs mer eller kontakta oss. Skjoldborg
har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske
vækkelse. Men da der ikke havde været råd til nybyggeri i 60’erne, havde vi mistet konkurrenceevne.
Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse og første
socialistiske vækkelse. I foråret 1899 havde. Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagsrätt &
lagerbolag sedan 1954.
Af Erik BROCH, »Fra Viborg Amt« 1964. I foråret 1899 havde.

