
Tags: De otrogna epub books download; De otrogna bok pdf svenska; De otrogna e-bok apple; De otrogna MOBI download; De otrogna ladda
ner pdf e-bok; De otrogna las online bok

De otrogna PDF E-BOK

John Keegan,Andrew Wheatcroft

Författare: John Keegan,Andrew Wheatcroft 
ISBN-10: 9789187263873

Språk: Svenska
Filstorlek: 2490 KB



1

BESKRIVNING

År 638 erövrades Jerusalem av araberna. Från den dagen har kristna och muslimer betraktat varandra med
djup misstro. I Andrew Wheatcrofts "De otrogna" får vi ta del av en av historiens äldsta och djupaste
konflikter. Författaren ger oss en fängslande skildring av hur motsättningarna mellan muslimer och kristna
genom tiderna har tagit sig uttryck i kampskrifter och dogmatiska tal.En kamp som är minst lika levande
idag i dagstidningar och böcker, teve, radio och, inte minst, på internet. Gamla sägner och berättelser
dammas av och sprids till nya anhängare. Wheatcrofts skildring sträcker sig från slaget vid Lepanto 1571,
då Osmanska riket förlorade sin maktposition över Medelhavet, fram till George W Bushs tal efter 11
september 2001.Andrew Wheatcroft bor i Skottland och arbetar i Dumfriesshire som chef för Centret för
medievetenskap. Arbetet med "De otrogna" tog mer än tio år i anspråk och förde Wheatcroft ut på
omfattande resor världen över.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Takfir - Wikipedia

PLUSElisabeth var otrogen i 14 år - blev gravid Elisabeth bedrog sin man - sedan födde hon en son utan
att veta vem som var pappa till barnet. Några år senare ...

VR LISTAR: De otrogna kändismännen - Veckorevyn

2017, Inbunden. Köp boken De otrogna hos oss!

De otrogna berättar | RFSU

Det finns ett flertal intressanta slutsatser man kan dra av detta. En av de första är så klart, vart är alla
bartenders? och en annan är: "Herregud vad ...
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