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Året 1492 markerede et vendepunkt i europæisk historie: Kun to dage inde i det herrens år overdrog emiren af
Granada det sidste muslimske fyrstendømme i Vesteuropa til Spaniens kongepar, Ferdinand og Isabella, og
godt ti måneder senere ankom Christoffer Columbus til Bahamas uden at gøre sig klart, at han dermed havde
påbegyndt udforskningen af to helt ukendte kontinenter. Et nyt kristent Europa og en hel ny verden var med ét
kommet på tegnebrættet, og Europas historie blev i de følgende århundreder præget af opdagelsesrejser,
kolonier og imperiale ambitioner. - En ny verdensorden var indstiftet, og i kølvandet fulgte konfrontationer
mellem forskellige kulturer og levemåder, der måtte udtrykkes i datidens fortællinger. Europæisk litteratur
1500-1800. Verden udforsker en række litterære hovedværkers politiske historie og betydning for en verden,
der var ved at blive global. Gennem læsninger af blandt andet Cervantes' Don Quixote, Shakespeares The
Tempest og Voltaires Candide undersøger bogen, hvordan forfattere reflekterede og artikulerede ikke blot
opdagelsen af Amerika og uddrivelsen af muslimerne af Europa, men også andre afgørende geopolitiske
begivenheder som Vasco da Gamas rejse til Indien, slaget ved Lepanto, Syvårskrigen og Napoleons felttog i
Egypten. Europæisk litteratur 1500-1800.
Verden er første bind af i alt fire om periodens litteratur og fremvæksten af vores moderne politiske horisont.
De tre andre bind vil behandle staten, samfundet og individet, og tilsammen markerer de fire bind en nyere

vending i litteraturforskningen hen imod Europas grundlæggende politiske spørgsmål.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Oprydning Denne artikel trænger til en oprydning for at opnå en højere
standard. Avstanden til fastlandet har vært sterkt begrensende for hvilke større dyr som kan ha kommet til.
De italiske stammene var til stede på halvøya ved overgangen.
CALVI OG CITADELLTUR. Siden forhistoriske tider har viktige kulturer og riker eksistert i det som i dag
er Italia. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Denne side er blot en simpel liste med de
bøger vi har på siden indtil nu.
1. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Der blev fundet 32600 bøger Astrium was an aerospace manufacturer
subsidiary of the European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) that provided civil and military
space systems. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Cobain (1967-1994) Oppgave på engelsk om Kurt Cobain,
vokalisten i Nirvana, som døde under mystiske omstendigheter. Cobain (1967-1994) Oppgave på engelsk om
Kurt Cobain, vokalisten i Nirvana, som døde under mystiske omstendigheter. A Great American - Kurt D.
Oprydning Denne artikel trænger til en oprydning for at opnå en højere standard. Préparez votre voyage grâce
aux recommandations des voyageurs.

