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Kætteren Carlo A. Martigli Hent PDF Forfatteren til 999. DEN SIDSTE VOGTER er tilbage med en historisk
thriller om et af de store og fortiede mysterier i menneskehedens historie: Hvad foretog manden, de kaldte

Jesus, sig i de ca. 20 år af sit liv, som ikke omtales i evangelierne? 1496. Grev Giovanni Pico della Mirandola
har været død i nogle måneder, men på et afsidesliggende munkekloster i Tibet viderefører den skriftkloge
Ada Ta grevens spirituelle arv og spreder budskabet om universel harmoni mellem mennesker. De to mænd

havde rent faktisk korresponderet ivrigt sammen i en årrække, efter at munken en gang havde sendt
Mirandola den hemmelige dagbog fra årene Jesus tilbragte i Orienten. Med en latinsk kopi af dette

evangelium i bagagen beslutter Ada Ta sig for at drage til Rom for at bringe historien til Vesten, hvor den
indtil da har været en velbevaret hemmelighed.
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