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En ny spännande del i succéserien "101 historiska ..."!

Hur gick det egentligen till när Djingis Khan föll av sin häst och dog,
när Marie Antoinette förberedde sig inför sin avrättning, eller då den
första månlandningen bara var sekunder från att sluta i katastrof?

Boken 101 historiska händelser är den senaste i Historiska Medias
populära 101-serie. Precis som de tidigare böckerna är den full med
överraskande och tankeväckande texter om enskilda händelser.
Samtidigt fungerar boken som en underhållande och lärorik

världshistoria i miniatyr.

101 historiska händelser är helt enkelt den utmärkta presentboken till
gammal som ung, besserwisser som gröngöling!

Författaren Magnus Västerbro är historiejournalist med en bakgrund



på Dagens Nyheter och reportagemagasinet Filter. De övriga
böckerna i Historiska Medias 101-serie har tillsammans sålt i över 80

000 ex.

Sagt om 101 historiska händelser.

»Intressant, roligt och upplysande i en skön mix av det välkända och
det mindre kända, storpolitik och vardagshändelser. Storslaget!«

Mattias Göransson, chefredaktör, magasinet Filter

»Spännvidden är förstås enorm; från Alexander den stores död och
glasblåsningens uppkomst, till p-pillret och Josef Stalin.

Alltsammans välskrivet, kunnigt och informativt. Ett extra plus för
tipsen om vidareläsning som avslutar varje avsnitt.« Östra Småland

»Dessa fristående små berättelser är högst allmänbildande och
synnerligen lämpliga som kvällslektyr.« Ölandsbladet

»Kul och intressant läsning. En bra bok för historieintresserade av
alla kategorier.« Joakim Scherp, fil. doktor i historia, Stockholms

universitet

»Underbara berättelser, som lyckas överraska med nya detaljer som
man inte kände till. Efteråt känner man sig både gladare och klokare.
Trots att berättelserna är små lyckas de fånga det riktigt stora i livet
och i mänsklighetens historia.« Lena Sundström, författare och

journalist

»Mycket intressant läsning ... En bok som väcker nyfikenhet.«
Hemmets Vän

»Underhållande ... språket flyter fint och är lätt att följa med i ...
givande läsning för alla historieintresserade.« Bibliotekstjänst

»Kapitlen är korta och lättlästa, och skrivna på ett intresseväckande
sätt. Författarstilen ger närvaro och engagerar läsaren.« Skaraborgs

Allehanda

»Här dyker Magnus Västerbro ner i sånt som är viktigt, dramatisk,
spännande eller bara kul utmärkt julläsning!« Tidningen Journalisten
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