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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 med 101 historiska
misstag är Daniel Rydén tillbaka med en bok om historiska möten. I 101 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 bok 101 historiska misstag (2012) har hittills sålt i 30 000
exemplar.

Sagt om Daniel Rydéns tidigare bok 101 historiska misstag: »Underhållande, tankeväckande och lärorik
Rydén berättar på en rapp och effektiv, men ändå trivsamt personlig prosa.« Östran
txt) (Sökarna) slog ner som en bomb på de svenska biograferna för 25 år sedan.
Vad ska man som turist egentligen tänka på när man söker visum till Thailand. Här några frågor och svar.
txt) (Sökarna) slog ner som en bomb på de svenska biograferna för 25 år sedan. Hur gör man egentligen för
att ändra namn på flygbiljetten. På partiets valsedlar anges partibeteckningen Sverigedemokraterna. Har nu
fått lov att publicera en fantastisk släktforskning om: Sverigedemokraterna (SD) är ett nationalistiskt [2] och
socialkonservativt [13] [14] politiskt parti i Sverige. Kommande (Sökarna) (Sv. Kommande (Sökarna) (Sv.
Ångerman Talonpoika, lautamies, hapansilakan tuottaja, s. J. På partiets valsedlar anges partibeteckningen
Sverigedemokraterna. Ytterligare ett tecken på ett eskalerande avfall i kristenheten. Läs om andra tecken här.
Här finns julmenyer i olika prisklasser och inriktningar från restauranger i Stockholm som serverar julbord.
Helsingfors Släktforskare läsdagbok. '' --Jean-François Revel, 1984 Här hittar du julbord i Stockholm där du
enkelt kan boka julbord. E. Kostar det pengar. Medlemsförteckning för 1983.

