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Tajemnica kryształowych
czaszek wyd. 3
Cena

39,90 zł

Cena poprzednia

49,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Inni

Opis produktu
KUPUJĄC TĘ KSIĄŻKĘ PŁYTĘ CD Z MUZYKĄ OTRZYMASZ GRATIS!
Czym naprawdę są legendarne artefakty – równie zagadkowe jak egipskie piramidy, Stonehenge i rysunki Nazca?
Ich odkrycie zainspirowało G. Lucasa i S. Spielberga, twórców filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
Klucz do sekretów przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Prastara indiańska legenda mówi o trzynastu zaginionych kryształowych czaszkach, w których zawarta jest wiedza o
przeszłych i przyszłych losach ludzkości. Pewnego dnia zostaną odnalezione. Lecz objawią nam swoje przesłanie dopiero
wtedy, gdy będziemy na to gotowi...
Dawne podanie nabrało nowego znaczenia, gdy na początku XX wieku w ruinach starożytnego miasta Majów natrafiono na
kryształową czaszkę. Potem znaleziono siedem następnych.
•
•
•
•

Czym są kryształowe czaszki: wytworem zapomnianej cywilizacji czy współczesnymi falsyfikatami?
Jakie było ich przeznaczenie?
Czy mają moc przepowiadania przyszłości?
Do jakich zdumiewających wniosków doszli naukowcy z laboratorium krystalograficznego firmy Hewlett-Packard?

CHRIS MORTON i CERI LOUISE THOMAS to badacze tajemnic przeszłości, autorzy filmu dokumentalnego i książki Tajemnica
kryształowych czaszek. Z detektywistyczną pasją tropią prawdę o tych niezwykłych przedmiotach. Od wysp Morza
Karaibskiego po British Museum, od mroźnych rejonów Kanady po tropikalne lasy Meksyku i Gwatemali, od chat indiańskich
szamanów po najnowocześniejsze laboratoria idą śladem tajemnicy, która być może kryje klucz do sekretów naszej
przyszłości. I niesie nam ostrzeżenie: mamy jeszcze czas, by zająć właściwe miejsce we wszechświecie. Jeśli zignorujemy to
przesłanie, naszą cywilizację czeka zagłada…
Tajemnica kryształowych czaszek została przetłumaczona na 15 języków, zainspirowała George'a Lucasa i Stevena Spielberga
do stworzenia spektakularnego filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki z Harrisonem Fordem i Cate Blanchett.
Nadal jest wznawiana i wywołuje szerokie komentarze.
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