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Grav nummer 25 Carl Bjerredahl Hent PDF Forlaget skriver:År 1.333 før vor tidsregning
bliver Egyptens guddommelige dronning Nefertiti begravet i

Kongernes Dal. Hendes grav er aldrig fundet. 3.347 år efter bliver en
lille pige udsat for en forfærdelig forbrydelse i København, og samtidig

rammes en dansk passager af et dødeligt chok om bord på et
krydstogtskib i Middelhavet. Kun skibslægen hører hans sidste ord, og
pludselig lever Nefertiti igen. Vejen til hendes grav udpegede den
berømte egyptolog Howard Carter tilbage i 1938. Men ingen forstod
ham. Dengang. Tre umage mennesker finder sammen for at gøre

Carters arbejde færdigt: En skibslæge fra Danmark, en falleret dansk
egyptolog. Og kriminalassistent Thomas Heide, ansporet af et

gådefuldt drab i København. Som de eneste kan de åbne døren til et
ældgammelt mysterium. Men den dør skal vise sig at blive langt mere
farlig end den overtro, der indhyllede fundet af de egyptiske faraoner
for så mange år siden. For de er ikke alene i deres jagt. Da døren til
den ældgamle grav endelig bliver åbnet, står de ansigt til ansigt med

et mareridt, skabt i en tid, hvor det meste af verden var på
stenalderplanet. Men stadig lige dræbende…
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