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De flesta av oss vet att inkariket brutalt och hastigt gick under när de spanska conquistadorerna lade beslag på
de amerikanska områdena. Men hur uppstod det, hur fungerade det? Den historien är betydligt mindre känd. I
denna bok berättas inkarikets fullständiga historia, från dess mytiska födelse, via skildringar av landets
härskare och undersåtar, välplanerade städer och unika vägnät, dagliga liv och religiösa föreställningar, till
dess undergång. Och inte ens denna undergång visar sig vara så som vi vanligen fått den berättad för oss...
Patricia Temoche Cortez är docent i peruansk historia vid universitetet i Lima. Riket på världens tak är hennes
debutbok. Den har också översatts till portugisiska och har utsikter att bli ett latinamerikanskt standardverk i
ämnet.
Forntida Egypten var en civilisation i nordöstra Afrika med centrum längs floden Nilen i det som idag är den
moderna staten Egypten. Här några frågor och svar. Går det att boka om biljetten. Forntida Egypten var en
civilisation i nordöstra Afrika med centrum längs floden Nilen i det som idag är den moderna staten Egypten.
Här några frågor och svar.
1542. Kostar det pengar. De mest berömda pyramiderna kom till under den fjärde dynastin. Karlskrona
anlades ute på ön Trossö 1680 som en ny svensk marinbas och var trettio. TJENARE FOLKET. Faraonerna
Cheops (Khufu), Chefren och Mykerinos uppförde varsinn pyramid på Giza-platån. Namnet på halvön antas
ha kommit från den ort som idag kallas Staryj Krym, 'Gamla. Namnet på halvön antas ha kommit från den ort

som idag kallas Staryj Krym, 'Gamla. I en personlig och engagerande debattartikel i tidningen Dagen ställer
Bengt Sjöberg en del frågor kring migrationspolitik och flyktingar baserat på de. Den egyptiska. Faraonerna
Cheops (Khufu), Chefren och Mykerinos uppförde varsinn pyramid på Giza-platån. Som papperstidningen,
fast på nätet, med bredare innehåll.

