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Uppföljaren till succéboken är nu här!
Vad hade hänt om om inte Björn och Benny träffats på vägen vid Ålleberg? Hade det blivit någon revoultion
om inte Ernesto Guevara hamnat på samma fest som Fidel Castro? Och vad hände när Simone de Beauvoir
äntligen fick plugga med grabbarna?
Efter succén med101 historiska misstag är Daniel Rydén tillbaka med en bok om historiska möten. I101
historiska möten trängs politiker med popstjärnor, agitatorer med astronauter, kärlekspar med idrottare. Alla
har de med sina möten förändrat vår värld, eller åtminstone puffat den ett litet stycke i en eller annan riktning.
Daniel Rydén är historiker och journalist på Sydsvenskan i Malmö.
»Underhållande och flyhänt skriven ... Mötena i Daniel Rydéns bok sträcker sig över stora delar av
västerlandets historia, från Cleopatras möte med Ceasar för mer än två tusen år sedan, till Julian Assange
sammanträffande med Daniel Domscheit-Berg, på en mässa i Berlin år 2007.«Sveriges Radio P1
»Idealisk som kvällslektyr ...

mycket läsvärd.«Ölandsbladet
»Daniel Rydén skriver medryckande och ger oss alla intressant fakta.«Dagbladet Sundsvall
»Ett mycket intressant och innovativt historiegrepp ... en bok med en rejäl spännvidd och bredd ... ett mustigt
och läsvärt språk.« Bibliotekstjänst Daniel Rydéns tidigare bok101 historiska misstag (2012) har hittills sålt i
30 000 exemplar.
Sagt om Daniel Rydéns tidigare bok101 historiska misstag:
»Underhållande, tankeväckande och lärorik Rydén berättar på en rapp och effektiv, men ändå trivsamt
personlig prosa.«Östran
Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Från sådana möten
kommer makten. Landet, växterna. Gudmund Sandvik diskuterar i NOU 1997: 4 (s. 579–580) historiska
rättsuppfattningar. Park has recorded 101 bear bite incidents. Lars-Olov Söroms historiska. Risken för
obehagliga möten med björn blir allt större i takt med att.

