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Sigtet for tavshed Erling Haagensen Hent PDF Scenen er en retssal. På anklagebænken sidder Paven in
absentia - den øverst ansvarlige for den katolske kirke. Anklagen lyder: Den katolske kirke har begået

forbrydelse mod menneskeheden ved fra 1100 -1500 bevidst at have hemmeligholdt eller destrueret viden om
universet, der kunne have haft den største betydning for civilisationen. Anklagen baseret sig på afdækningen
af det hidtil oversete formål med fire astronomiske observatorier fra den tidlige middelalder på Bornholm,

rundkirkerne. Disse bygningsværker er indgået i et netværk, der sandsynligvis har strakt sig videre over både
Skandinavien og det centrale kristne Europa, hvor formålet har været, at indsamle oplysninger om

jordklodens form og størrelse. Erling Haagensen har gennem de senere år ført ham til indsigter af utrolige
dimensioner. Teorierne fremlægges i form af et retssals-drama og fører potentielt til en revision af den vestlige
verdens videnskabshistorie. Haagensens bevisførelse er minutiøs og overbevisende, hans stof er et stykke

kulturhistorisk konspirationsteori med en utrolig fascinationskraft. Sigtet for tavshed kan ikke undgå at skabe
debat, når den sætter de velkendte bornholmske rundkirker i et overraskende og svimlende perspektiv. Dan

Brown møder Tor Nørretranders - sådan er Sigtet for tavshed.
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