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For første gang i nyere tid udkommer en bog på dansk om inkariget, der giver en detaljeret og levende
beskrivelse af rigets udvikling på ekstremt kort tid fra et lille samfund i det sydlige Peru til et enormt

imperium, der strakte sig over mere end 5000 km. og bredte sig over alle kendte klimazoner fra ørken til
tundra. Da de spanske erobrere med Pizarro kom til inkariget i 1532, brød det sammen på ganske få år.

Det er denne fascinerende historie, som udfoldes i bogen, der både indholds- og formmæssigt bliver den mest
ambitiøse beskrivelse af inkaerne, som nogensinde er udgivet i Danmark. Med inddragelse af de seneste
forskningsresultater inden for både arkæologi, historie og etnografi fortæller Inge Schellerup historien om
inkariget og beskriver, hvordan et rige, der ikke kendte til hverken skriftsprog eller brugen af hjul og jern,

kunne hænge sammen og fungere så effektivt.

 

Forlaget skriver: EN BOG OM DEN STØRSTE CIVILISATION,
DER NOGENSINDE ER SET I DET OPRINDELIGE AMERIKA.

For første gang i nyere tid udkommer en bog på dansk om inkariget,
der giver en detaljeret og levende beskrivelse af rigets udvikling på
ekstremt kort tid fra et lille samfund i det sydlige Peru til et enormt
imperium, der strakte sig over mere end 5000 km. og bredte sig over
alle kendte klimazoner fra ørken til tundra. Da de spanske erobrere
med Pizarro kom til inkariget i 1532, brød det sammen på ganske få

år.

Det er denne fascinerende historie, som udfoldes i bogen, der både
indholds- og formmæssigt bliver den mest ambitiøse beskrivelse af
inkaerne, som nogensinde er udgivet i Danmark. Med inddragelse af
de seneste forskningsresultater inden for både arkæologi, historie og

etnografi fortæller Inge Schellerup historien om inkariget og
beskriver, hvordan et rige, der ikke kendte til hverken skriftsprog
eller brugen af hjul og jern, kunne hænge sammen og fungere så

effektivt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Inkaerne&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


