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"Dwunasta planeta" - pionierska książka Zecharii Sitchina jest ponownie dostępna w języku
francuskim. Została w całości wydana przez Louise Courteau Editrice Inc. of Quebec, Canada.
Książka jest rozprowadzana we Francji oraz w innych francuskojęzycznych krajach.

Ogólnodostępność tej książki po francusku jest bardzo na czasie. Jak sugerowały wcześniejsze
komentarze w tej rubryce Francuscy naukowcy, a w szczególności astronomowie byli świadomi
istnienia książki i wspomogli nią swoje teorie. Ostatnim przykładem jest tutaj list do redaktora
magazynu Nature dotyczący publikacji pewnego francuskiego profesora. Oto co napisał Sitchin:

Szanowny Panie! 461 numer magazynu Nature poprzez opublikowanie prac Fracis Albarede
zwraca szczególną uwagę na pytanie "Skąd uzyskaliśmy wodę?". Jej teoria, że trzy skaliste
planety uzyskały wodę z lodowych asteroid, które przybyły z zewnętrznych zakątków Układu
Słonecznego posiada za dużo braków.

Jako autor trzynastu książek opowiadających o historii powstania Ziemi i ludzkości, uważam za
niestosowne, że jej źródła nie wspominają o prominentnym naukowcu Enki Nibirukoffie, którego
największe dzieło "Enuma Elish" tłumaczy się jako "Babiloński epos o stworzeniu świata". Jego
głównym przesłaniem jest fakt, że Ziemia jest pierwszą z wodnych (gazowych) planet, która
kiedyś istniała między Marsem a Jowiszem i została zniszczona w niebiańskiej kolizji z
planetą-intruzem. Druga połowa, rozbita na części stała się pasem asteroid i komet. Pierwszy
rozdział księgi Rodzaju, który jest skróconą wersją Enuma Elish utrzymuje, że Suchy Ląd
(kontynenty) wyłonił się, gdy zostały rozdzielone przez wykutą bransoletkę wody będące ponad
nim oraz poniżej niego.

"Enki Nibirukoff" jest lepiej znany jako sumeryjski bóg nauki. Enki i Enuma Elish zostały uznane
przez asyriologów za alegoryczny mit. W moich książkach "Dwunasta Planeta" (1976) oraz
"Genesis raz jeszcze" (1990) pokazałem, że ten tekst jest w rzeczywistości skomplikowaną
kosmogonią, która tłumaczy większość zagadek naszego układu słonecznego.

Debata na temat wody na Ziemi (i jej pochodzenia) powinna rozważyć jako jedną z możliwości
także takie zrozumienie starożytnej wiedzy.
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