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E.H. Gombrichs lille verdenshistorie Ernst H. Gombrich Hent PDF "Gombrich fortæller, så det er en lyst. Om
ridderen på sin ensomme borg, om opkomsten af de første byer, om krudt fra Kina og verdens åbning mod
vest med Christopher Columbus ved roret … Mere opbyggelig godnatlæsning end Gombrichs guldkorn er

svær at komme på."
– Jes Stein Pedersen, Politiken

"Vidunderlig er verden ifølge Gombrich gennemsyret af ånd og overskud … med sans for de store, historiske
figurers mangesidighed. Den må blive en klassiker."

– Klaus Wivel, Weekendavisen

"Nyttig belæring om, at historien er lang, og at vor tid måske ikke er den vigtigste endsige mest afgørende
epoke."

– Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

"Jeg har tænkt mig at købe ti eksemplarer af denne bog og give dem til de ti børn, jeg holder mest af … Det
er en bog, der kan få en til at forstå, hvad ‘civilisation’ betyder, alene gennem den tone, den er skrevet i."

– A.N. Wilson, Times Literary Supplement

"Heldige er de børn, der får læst denne bog højt. Kloge er de voksne, der læser den for deres egen fornøjelses
skyld og kommer i kontakt med Europas humanistiske sjæl, når den er bedst."

– Anthony Grafton, Wall Street Journal

"Det sande eventyr om verdens gang."
– Die Zeit
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