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Menneskets historie Cyril Aydon Hent PDF Mennesket er kommet langt på 150.000 år. Fra vandringen ud af

Afrika for 60 tusind år siden, over stenalderen, grækerne, romerriget, middelalderen, renæssancen, to
verdenskrige, og til atomalderens radioaktive paddehatteskyer. I 46 korte kapitler fortæller engelske Cyril
Aydon menneskets hæsblæsende og fantastiske historie på godt og ondt. I sin beretning om imperiers og
kultures opståen og sammenbrud, om revolutioner inden for teknologi og åndsliv tager Aydon sine læsere
med på en spændende og informativ rejse Jorden rundt fra Sydamerikas jungle til Ruslands kornmarker.
Undervejs viser han, at verdenshistorien er andet og mere end den konventionelle histories fortælling om

konger og traktater. Den er i høj grad også skabt og præget af de store og små begivenheder og ideer, der har
formet de samfund, vi lever i i dag. Cyril Aydon er engelsk forfatter og står bl.a. bag den kritikerroste biografi

A Brief Guide to Charles Darwin. Han bor i Oxfordshire, England.
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