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Världshistoriens tidslinjer Christoph Marx boken PDF Här får vi kortfattad och lättillgänglig information om
viktiga historiska händelser - och stora historiska gestalter - över hela jordklotet, placerade i kronologisk

relation till varandra. Kronologi och geografi är överordnade de stora berättelserna, allt för att det
världshistoriska perspektivet skall kunna göra sig gällande så effektivt som möjligt.

Läsaren ska utan bekymmer inse den övergripande samtidigheten, på ett globalt plan. Vilka monument och
konstföremål skapades i Skandinavien omkring 1000 f.Kr., när David var kung av Israel och chavinkulturen

bredde ut sig i Peru? Vilka riken och hantverkstraditioner blomstrade i Vietnam och Västafrika när det
romerska riket var som störst? Vad hände i Bulgarien och Korea på sexhundratalet? Vad hände på

Malackahalvön när trettioåriga kriget rasade i Tyskland? Vilka kriser i Europa och Asien sammanföll med den
svenska storstrejken 1909? Vad kunde man se på bio 1952, när kung Faruq störtades i Egypten och Batista
grundade en diktatur på Kuba? Vilken popmusik lyssnade svenskarna till när Watergateskandalen briserade

1974?

Det rör sig om ett urval väsentliga och intresseväckande notiser, vilka tillsammans är tänkta att skänka en
global överblick över sex miljoner års historiska utveckling, med tonvikt på de senaste millennierna.

Inför den svenska utgivningen har dessutom professor Dick Harrison (som även skrivit förordet) gjort ett
större tillägg av händelser med direkt relevans för Sveriges historia.
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