
Kobberrullens Hemmelighed
Hent bøger PDF

Joel C. Rosenberg
Kobberrullens Hemmelighed Joel C. Rosenberg Hent PDF New York Times bestsellerromanen 'Kobberrullens

Hemmelighed' er en velskrevet og letlæst thriller, der i et højt tempo tager os et skrift nærmere Bibelens
profetier om de sidste tider. I 1956 blev der fundet en skriftrulle, der chokerede verden. Godt halvtreds år
senere er verden ved at blive chokeret igen. Den 1. juni 1956 havde New York Times en forsideartikel, der
satte gang i folks fantasi verden over. Der var blevet fundet endnu en dødehavsrulle, men den lignede ingen
af dem, der hidtil var fundet, for den beskrev ufattelige, uvurderlige skatte, der lå begravet i bjergene øst for

Jerusalem og endda under Den Hellige By. I årene, der fulgte, blev forskerne mere overbeviste om, at
kobberrullen skulle være historiens største skattekort – et kort, som ikke bare kunne vise vej til skattene, men
som kunne bane vejen for opbygningen af det tredje jødiske tempel. Men skriftrullens kode er aldrig blevet
brudt, og alle eksperter advarer om, at ethvert forsøg fra Israels side på at genopbygge templet i Jerusalem vil

starte en krig af ukendte proportioner. Nu, mere end halvtreds år efter, at kobberrullen blev tydet, tager
forfatteren Joel C. Rosenberg læseren med på en af sine hidtil mest spændende og nervepirrende rejser ind i
endetidens begivenheder: Det nygifte par, Jon Bennett og Erin McCoy, står over for en frygtelig ny trussel,
som et ældgammelt mysterium har udløst. (Forfatteren Joel Rosenberg er kommunikationsstrateg og New
York Times bestsellerforfatter til 'Den Sidste Jihad', 'De Sidste Tider', 'Kobberrullens Hemmelighed' og 'The

Ezekiel Option' med mere end en million trykte eksemplarer.)

 

New York Times bestsellerromanen 'Kobberrullens Hemmelighed' er
en velskrevet og letlæst thriller, der i et højt tempo tager os et skrift
nærmere Bibelens profetier om de sidste tider. I 1956 blev der fundet
en skriftrulle, der chokerede verden. Godt halvtreds år senere er

verden ved at blive chokeret igen. Den 1. juni 1956 havde New York
Times en forsideartikel, der satte gang i folks fantasi verden over.
Der var blevet fundet endnu en dødehavsrulle, men den lignede
ingen af dem, der hidtil var fundet, for den beskrev ufattelige,

uvurderlige skatte, der lå begravet i bjergene øst for Jerusalem og
endda under Den Hellige By. I årene, der fulgte, blev forskerne mere



overbeviste om, at kobberrullen skulle være historiens største
skattekort – et kort, som ikke bare kunne vise vej til skattene, men
som kunne bane vejen for opbygningen af det tredje jødiske tempel.

Men skriftrullens kode er aldrig blevet brudt, og alle eksperter
advarer om, at ethvert forsøg fra Israels side på at genopbygge

templet i Jerusalem vil starte en krig af ukendte proportioner. Nu,
mere end halvtreds år efter, at kobberrullen blev tydet, tager

forfatteren Joel C. Rosenberg læseren med på en af sine hidtil mest
spændende og nervepirrende rejser ind i endetidens begivenheder:
Det nygifte par, Jon Bennett og Erin McCoy, står over for en
frygtelig ny trussel, som et ældgammelt mysterium har udløst.

(Forfatteren Joel Rosenberg er kommunikationsstrateg og New York
Times bestsellerforfatter til 'Den Sidste Jihad', 'De Sidste Tider',

'Kobberrullens Hemmelighed' og 'The Ezekiel Option' med mere end
en million trykte eksemplarer.)
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