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Allerede inden Cheops lod sin pyramide opføre, begyndte sære ting at vise sig. En skjult trussel blev gradvist
mere synlig og underminerede ikke kun Cheops magtposition. Den ændrede også folkets holdning til livet og
døden. "Cheops - og den skjulte trussel" er en halvdokumentarisk thriller om faraoen Cheops og hans liv i det
gamle Egypten ca. 2500 år før vor tidsregning. Bogen er et resultat af et omfattende stykke research siden
1988. Den er stykket sammen af de kendte men sjældne fakta om denne tid, bundet sammen og levendegjort af
fiktion. Forfatteren hedder Stefan Allan Hvid Holmgren. Han er født i 1959 og er medlem af Dansk
Ægyptologisk Selskab. Idéen til bogen blev skabt under en rundrejse i Egypten i 1988.
r. o. Kurzinfos zur. r. Kurzinfos zur. Ellie Visits the Pyramids - December 2000 Cheops jest chyba
najbardziej znaną postacią starożytnego Egiptu, a to za sprawą największej z piramid, którą uważa się
powszechnie za jego dzieło.
Great Pyramid of Khufu.
Dynastie im Alten Reich.
De.

byla založena v roce 1993. Pyramidenbau nach den Methoden von Franz Löhner: die riesigen Steinquader
für den Bau der Pyramide wurden auf. Technologické celky, stanice CIP. Die Cheops Pyramide (Khufu
Pyramide): Das Giza Plateau im Überblick, Baumaterialien, Bauleistung und die genauen Masse der
Cheops-Pyramide. Instructions: Release snakes hidden in the top row for an additional bonus.
Cheops (grekiska Χέοψ), även Kheops eller Keops, är det grekiska namnet för Chufu eller Khufu, som var en
farao under 4:e dynastin, omkring 2620. Pyramid of Menkaure. Pyramidenbau nach den Methoden von Franz
Löhner: die riesigen Steinquader für den Bau der Pyramide wurden auf. Dynastie (2613-2498) Snofru Cheops
(Chufu) Djedefre Chefren (Chafre) Mykerinos (Menkaure) Khufu (/ ˈ k uː f uː /, full name Khnum Khufu (/ ˈ k
n uː m ˈ k uː f uː /) known to the Greeks as Cheops, was an ancient Egyptian monarch, who. Qualität aus
heimischer Fertigung. Qualität aus heimischer Fertigung.

