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Det 11. bud Ole Clifford Hent PDF En helt almindelig dag arbejder en gruppe arkæologer på en byggeplads i
kamp mod tiden i et område nord for Napoli. En urnelignende genstand, dateret omkring 2000 år f.kr., dukker

op af den historiske italienske undergrund; nogle mystiske inskriptioner er gemt indeni. Uvist for
arkæologerne kan fundet vende op og ned på den vestlige verdens historiske viden og sætte en lavine af
magtkampe i gang på flere niveauer af samfundssystemet. Pludselig kan der sættes spørgsmålstegn ved

kirken, staten og de retningslinier, som den vestlige verden er oplært til at følge fra barnsben.

Inden fundet når at blive katalogiseret, stjæles det for en belønning på flere millioner. I tyveriets kølvand
myrdes fire mennesker. Hvad ingen ved er, at en excentrisk rigmand har knust bronzealderfundets historiske
kode og er flygtet med det til sit skjulested i Schweiz. Hemmelige videnskabelige undersøgelser viser, at

krukkens indehold er støvede fragmenter af nogle stentavler, der kan dateres tilbage til Moses’ tid.
Spørgsmålet er, om det er resterne af De ti Bud, som arkæologerne har fundet og om koden på fragtmenterne i
virkeligheden er et 11. bud, der aldrig nåede verdens kendskab, inden det første sæt tavler blev slået i stykker.

Hvem når at finde det historiske fund først, kirken, staten eller de fanatiske samlere, der vil give alt for at
besidde det uvurderlige fund? Og hvilken betydning får det for vores opfattelse af menneskehedens

fremtidige skæbne?

Den italienske udgravningschef, Giancarlo Vecchio sætter sit liv og prestige ind på at finde frem til
gerningsmændene og allierer sig med en af sit internationale udgravningsholds eksperter, den danske

arkæolog, Cristina Nielson. Ikke alene hvirvles de ind i et spind af korruption og løgne – de ender med selv at
stå på listen over hovedmistænkte. Samtidig stilles de over for et at tilværelsens allersværeste spørgsmål:

Hvor kommer vi fra?

 

En helt almindelig dag arbejder en gruppe arkæologer på en
byggeplads i kamp mod tiden i et område nord for Napoli. En

urnelignende genstand, dateret omkring 2000 år f.kr., dukker op af
den historiske italienske undergrund; nogle mystiske inskriptioner er
gemt indeni. Uvist for arkæologerne kan fundet vende op og ned på

den vestlige verdens historiske viden og sætte en lavine af
magtkampe i gang på flere niveauer af samfundssystemet. Pludselig
kan der sættes spørgsmålstegn ved kirken, staten og de retningslinier,

som den vestlige verden er oplært til at følge fra barnsben.

Inden fundet når at blive katalogiseret, stjæles det for en belønning
på flere millioner. I tyveriets kølvand myrdes fire mennesker. Hvad
ingen ved er, at en excentrisk rigmand har knust bronzealderfundets
historiske kode og er flygtet med det til sit skjulested i Schweiz.

Hemmelige videnskabelige undersøgelser viser, at krukkens indehold
er støvede fragmenter af nogle stentavler, der kan dateres tilbage til
Moses’ tid. Spørgsmålet er, om det er resterne af De ti Bud, som

arkæologerne har fundet og om koden på fragtmenterne i
virkeligheden er et 11. bud, der aldrig nåede verdens kendskab, inden

det første sæt tavler blev slået i stykker.



Hvem når at finde det historiske fund først, kirken, staten eller de
fanatiske samlere, der vil give alt for at besidde det uvurderlige
fund? Og hvilken betydning får det for vores opfattelse af

menneskehedens fremtidige skæbne?

Den italienske udgravningschef, Giancarlo Vecchio sætter sit liv og
prestige ind på at finde frem til gerningsmændene og allierer sig med

en af sit internationale udgravningsholds eksperter, den danske
arkæolog, Cristina Nielson. Ikke alene hvirvles de ind i et spind af

korruption og løgne – de ender med selv at stå på listen over
hovedmistænkte. Samtidig stilles de over for et at tilværelsens

allersværeste spørgsmål: Hvor kommer vi fra?
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