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Garibaldi : frihetskämpe och folkhjälte Sven Wikberg Hent PDF Giuseppe Garibaldi anses idag som en av vår
tids mest framgångsrika härförare. Garibaldi föddes 1807 till en familj med hamnarbetare, men bröt sig snart
ut ur sin förutspådda framtid i familjens fotspår till att begå stordåd. Han gjorde en kometkarriär inom det

militära och blev i sinom tid berömd för sina kampanjer i olika delar av världen, inte minst inom Europa. Han
var en av förgrundsgestalterna till att ena det moderna Italien. Detta är berättelsen om ett Europa som idag

kan te sig främmande, men som är aktuellt mer än någonsin, berättat med Sven Wikbergs sedvanligt
underhållande stil.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och historiker. Wikberg är främst känd för sina böcker om
Gustav Vasa, men hade intressen och kunnande inom flera områden. Han har skrivit både fackböcker inom

historia, men även romaner som utspelar sig i historisk tid.

 

Giuseppe Garibaldi anses idag som en av vår tids mest
framgångsrika härförare. Garibaldi föddes 1807 till en familj med
hamnarbetare, men bröt sig snart ut ur sin förutspådda framtid i
familjens fotspår till att begå stordåd. Han gjorde en kometkarriär
inom det militära och blev i sinom tid berömd för sina kampanjer i
olika delar av världen, inte minst inom Europa. Han var en av
förgrundsgestalterna till att ena det moderna Italien. Detta är

berättelsen om ett Europa som idag kan te sig främmande, men som
är aktuellt mer än någonsin, berättat med Sven Wikbergs sedvanligt

underhållande stil.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och historiker.
Wikberg är främst känd för sina böcker om Gustav Vasa, men hade
intressen och kunnande inom flera områden. Han har skrivit både
fackböcker inom historia, men även romaner som utspelar sig i

historisk tid.
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