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50 begivenheder n a Hent PDF Hvad er det for en verden, der kom før os? Hvilke begivenheder forandrede
fortiden, og hvorfor er de så vigtige – også for os i dag?

I "50 begivenheder" bliver vi klogere på os selv og vores fælles historie, når eksperter i 50 korte og afrundede
kapitler fortæller om de største verdenshistoriske begivenheder, der har været med til at forme os og den

verden, vi lever i. Fra historiens ikoniske begivenheder som Den Franske Revolution, 1. Verdenskrig og 9.11.
til mindre kendte, men ikke mindre skelsættende, begivenheder som Indiens samling, Meijirevolutionen og

Saltmarchen.

Verdenshistorien fortælles ud fra 50 udvalgte nedslag, 50 milepæle, der i tid bevæger sig fra Hammurabis lov
i oldtidens Babylon 1786 f.Kr. til Kinas fremvækst som økonomisk og politisk stormagt i vores egen samtid.
Ved hver begivenhed trækker forfatteren tråde frem og tilbage i tid, så de historiske forandringer fremstår i en

bredere fortælling. Over 200 tegninger, fotos og malerier illustrerer kapitlerne, der kan læses efter
lystprincippet enkeltvis eller i sammenhæng.

Bogen er 5. bind i serien 50 højdepunkter, der er forlagets forskningsbaserede coffee-table-serie om de
væsentligste og mest markante højdepunkter inden for en række fagområder. Tidligere er udkommet "50

opdagelser. Højdepunkter i naturvidenskaben" (2013), "50 ideer der ændrede verden (2014), "50 opfindelser.
Højdepunkter i teknologien" (2015), "50 fund. Højdepunkter i arkæologien" (2016).
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I "50 begivenheder" bliver vi klogere på os selv og vores fælles
historie, når eksperter i 50 korte og afrundede kapitler fortæller om
de største verdenshistoriske begivenheder, der har været med til at

forme os og den verden, vi lever i. Fra historiens ikoniske
begivenheder som Den Franske Revolution, 1. Verdenskrig og 9.11.
til mindre kendte, men ikke mindre skelsættende, begivenheder som

Indiens samling, Meijirevolutionen og Saltmarchen.

Verdenshistorien fortælles ud fra 50 udvalgte nedslag, 50 milepæle,
der i tid bevæger sig fra Hammurabis lov i oldtidens Babylon 1786
f.Kr. til Kinas fremvækst som økonomisk og politisk stormagt i vores
egen samtid. Ved hver begivenhed trækker forfatteren tråde frem og
tilbage i tid, så de historiske forandringer fremstår i en bredere
fortælling. Over 200 tegninger, fotos og malerier illustrerer
kapitlerne, der kan læses efter lystprincippet enkeltvis eller i

sammenhæng.
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forskningsbaserede coffee-table-serie om de væsentligste og mest
markante højdepunkter inden for en række fagområder. Tidligere er
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