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• Peça núm.1: (longitud màx. 39 cm; amplada màx. 19 cm; gruix màx. 7 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques en quatre 
columnes. La cinquena columna està força deteriorada.  
La peça porta el nom Embi Hur; el nom apareix en quatre columnes, i no 
apareixen els títols.  
 

 
• Peça núm.2: (longitud màx. 30 cm; amplada màx. 29 cm; gruix màx. 3 cm) 
Peça quasi quadrada de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques de forma 
irregular. 

 
 

• Peça núm.3: (longitud màx. 26 cm; amplada màx. 20 cm; gruix màx. 4 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques en mal estat, 
que dificulten la seva lectura.  

 
 

• Peça núm.4: (longitud màx. 40 cm; amplada màx. 30 cm; gruix màx. 6 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques en baix relleu 
en quatre columnes, que es llegeixen d’esquerra a dreta.  

 
 

• Peça núm. 5: (longitud màx. 41 cm; amplada màx. 13 cm; gruix màx. 3 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques en baix 
relleu, en dues línies, que es llegeix de dreta a esquerra. 

 
 

• Peça núm.6: (longitud màx. 15 cm; amplada màx. 26 cm; gruix màx. 2 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques molt 
deteriorades, per la qual cosa només resten algunes marques jeroglífiques. 

 
 

• Peça núm.7: (longitud màx. 14 cm; amplada màx. 9 cm; gruix màx. 2 cm) 
Peça rectangular de pedra calcària, amb inscripcions jeroglífiques en baix 
relleu. 

 
 

• Peça núm.8: (longitud màx. 18 cm; amplada màx. 12 cm; gruix màx. 5 cm) 
Peça de pedra calcària moderna, amb inscripcions jeroglífiques a l’atzar, que no 
denoten més que algunes lletres jeroglífiques.  

 


