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25 afgørende begivenheder i verdenshistorien Lars Ringholm Hent PDF Denne bog sætter spot på 25
dramatiske begivenheder i verdenshistorien fra 1776 og frem til det 21. århundrede. Begivenheder og

øjeblikke, der på afgørende vis påvirkede eller ligefrem ændrede hele verdens historie. Læs blandt andet om:
1789 - Den Franske Revolution - et krav om brød ændrede hele verden for evigt 1814 - Slaget ved Waterloo -
en kæmpestort slag satte punktum for historiens første verdenskrig 1917 - Den russiske Revolution - et udpint
folks krav om frihed bragte verden på randen af kaos 1933 - Hitler til magten - en østrigsk korporal kastede
verden ud i et bloddryppende mareridt 1945 - Den første atombombe - i en øde ørken åbnede USA porten til
Helvede 1963 - Mordet på Kennedy - Verden mistede sin uskyld en novemberdag i Dallas, Texas 1972 - OL i
München - palæstinensiske terrorister åbnede for en helt ny form for krig 2001 - 11. september - en tidlig

morgen i New York udbrød en ny og farlig krig Lars Ringholm, foredragsholder, journalist og forfatter. Dybt
optaget af den danske kongerække og den uudtømmelige brønd af gode historier og spændende beretninger,
den er. Også den den engelske kongerække og dens dramatiske historier har hans interesse. Som journalist

tager han netop afsæt i selve historien, så den levende fortælling, og ikke de tørre fakta og endeløse rækker af
årstal, er i højsædet.
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