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50 fund Hent PDF Forlaget skriver:

Hvem var de mennesker, der kom før os? Hvordan levede de, hvad troede de på, og lignede de overhovedet
os?

 

Arkæologien er det tætteste, vi kommer på en rejse tilbage i tiden. Fund af templer, grave og hele byer vidner
om tidligere civilisationer og afslører betydningsfulde og fascinerende detaljer om den fortid og historie, der
kom før os. I 50 fund fortælles om de væsentlige arkæologiske opdagelser - fra religiøse helleristninger og

nøglen til hieroglyfferne, Rosettastenen, over Pompeji og Herculaneum, der i 79 e.v.t. blev begravet i lave, til
de ufattelige rigdomme i Tut Ank Hamons grav, ca. 900 jødiske håndskrifter fra dødehavsområdet,

Gravballemanden og køkkenmøddingerne i Ertebølle.

 

Forfatterne lægger vægt på selve fundhistoriernes hvem, hvad og hvor, og de 50 fortællinger kan læses efter
lystprincippet enkeltvis eller i sammenhæng. Sammen med over 150 illustrationer giver de et enestående

indblik i arkæologiens forunderlige verden.
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