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Jerusalem : biografin Simon Sebag Montefiore boken PDF Detta är berättelsen om Jerusalem. Historien om
världen från judendomens, kristendomens och islams tillkomst vidare till det brittiska imperiet, USA:s

dominerande ställning under nittonhundratalet och skapandet av staten Israel.

Här presenterar författaren till den hyllade Stalin - den röde tsaren och hans hov den fängslande berättelsen
om Jerusalem genom de män och kvinnor som skapade, förstörde, erövrade, skrev om - och trodde på - den

heliga staden. Detta är en fascinerande och djuplodande berättelse full av överraskande material och
intressanta personer - judar, amerikaner, britter, araber, romare och babylonier.

Varje epok och person väcks till liv, från kung David till Jesus och Muhammed, från mackabéerna och Anas
ibn Malik till Churchill, Nebukadnessar och Herodes till Rasputin och Wilhelm II, från Kleopatra till

Melville, Twain och de amerikanska kolonisatörerna, från Saladin till kung Hussein och Moshe Dayan vidare
till författarens förfader, Moses Montefiore, som var med om att utveckla det nya Jerusalem för hundrafemtio
år sedan. Med hjälp av nytt arkivmaterial, aktuella forskningsrön, sitt eget familjearkiv och en livstids studier
belyser Montefiore heligheten, kraften och makten i denna stad som är den enda som existerar på två platser -

i himlen och på jorden.

 

Detta är berättelsen om Jerusalem. Historien om världen från
judendomens, kristendomens och islams tillkomst vidare till det

brittiska imperiet, USA:s dominerande ställning under
nittonhundratalet och skapandet av staten Israel.

Här presenterar författaren till den hyllade Stalin - den röde tsaren
och hans hov den fängslande berättelsen om Jerusalem genom de
män och kvinnor som skapade, förstörde, erövrade, skrev om - och

trodde på - den heliga staden. Detta är en fascinerande och



djuplodande berättelse full av överraskande material och intressanta
personer - judar, amerikaner, britter, araber, romare och babylonier.
Varje epok och person väcks till liv, från kung David till Jesus och
Muhammed, från mackabéerna och Anas ibn Malik till Churchill,
Nebukadnessar och Herodes till Rasputin och Wilhelm II, från

Kleopatra till Melville, Twain och de amerikanska kolonisatörerna,
från Saladin till kung Hussein och Moshe Dayan vidare till
författarens förfader, Moses Montefiore, som var med om att

utveckla det nya Jerusalem för hundrafemtio år sedan. Med hjälp av
nytt arkivmaterial, aktuella forskningsrön, sitt eget familjearkiv och
en livstids studier belyser Montefiore heligheten, kraften och makten
i denna stad som är den enda som existerar på två platser - i himlen

och på jorden.
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