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Øjenvidner til historien Hent PDF Forlaget skriver: 3. udgave af Øjenvidner til historien indeholder 285
reportager fra de seneste 2.500 år af menneskehedens historie - fra små hændelser og kuriøse oplevelser i

hverdagen til skelsættende historiske begivenheder fortalt af kendte som ukendte øjenvidner. Bogen indledes
med en skildring af pesten i Athen i år 430 f.Kr.

Blandt de mange skildringer fra de seneste års verdenshistorie er bl.a.: Angrebet på World Trade Center i
2001, belejringen og anholdelsen af Milosovic samme år, Niels Bohr-forskere på Jet Propulsion Laboratory i

Californien og deres jublende beskrivelse af Opportunity´s vellykkede landing på Mars og en gribende
beretning fra tsunamien i Asien i 2004 fra en dansk familie, der mirakuløst overlevede.

»Man har fundet en bog til alle tider, en bog fra alle tider, journalistik, personligt oplevet, rapporter, der dirrer
af liv og oplevelse, oprindelig journalistik, små stykker helt tilbage fra før Kristi fødsel, opbyggende,

opløftende, en samling artikler fra steder, hvor det brændte på .«
- Morten Sabroe
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