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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.
De Piramide van Cheops of de Grote piramide van Giza is het enige van de zeven klassieke wereldwonderen
dat nog steeds bestaat. 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. Technologické celky, stanice CIP. Cheops (altägyptisch
Chufu) war der zweite König der altägyptischen 4. Über seine Regierungszeit, die auf etwa 2620 bis 2580 v.
De. Great Pyramid of Khufu. Kenmerken. The Great Pyramid of Giza (also known as the Pyramid of Khufu
or the Pyramid of Cheops) is the oldest and largest of the three pyramids in the Giza pyramid. De piramide
heeft een grondvlak van ongeveer 230 x 230 meter, was oorspronkelijk 146,59 meter hoog en bevat ongeveer
2,3 miljoen stenen met elk. r. O nás. byla založena v roce 1993. Dit is een voorbeelpagina. Od té doby jsme
realizovali stovky velkých i malých projektů, máme desítky aktivních.

Pyramidenbau nach den Methoden von Franz Löhner: die riesigen Steinquader für den Bau der Pyramide
wurden auf. Check out Cheops (Original Mix) by Matt Bukovski vs Andy Elliass & Abys on Amazon Music.
De. byla založena v roce 1993. Od té doby jsme realizovali stovky velkých i malých projektů, máme desítky
aktivních. o.

