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Dick Harrison gör succé
med ny historisk bokserie
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Han är den välkände historieprofessorn som fångar
både läsare och lyssnare med sin entusiasmerande
berättarstil. Dick Harrison är dessutom en exceptionellt
produktiv författare: 2019 är han aktuell med hela sju
nya böcker i serien Världens dramatiska historia.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds
universitet. Han har blivit känd för en större
publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv
och radio och för sin entusiasmerande berättarstil.
Dick Harrison har skrivit ett sextiotal böcker,
främst facklitteratur men även skönlitteratur.
2018 gav Historiska Media ut hans hyllade
tvåbandsverk om Englands historia.

I januari utkom de första två delarna i den nya bokserien,
som på ett kortfattat och överskådligt vis skildrar fängslande händelser i världshistorien. Digerdöden och Trettioåriga
kriget mottogs med stor uppskattning av både läsare och lyssnare. Nu har vi släppt ytterligare två delar i serien: Brittiska
imperiet och Vikingarnas historia.
– Bokserien är ett svar på en efterfrågan som vi har känt av:
läsare och lyssnare önskar historiska böcker i ett kortare och
mer lättillgängligt format, säger förläggaren Lena Amurén
på Historiska Media och fortsätter:
– Dick Harrison har den djupa och på samma gång överblickande kunskapen som krävs för att skriva kondenserat, livfullt
och korrekt om spännande historiska perioder och händelser.
Brittiska imperiet
Mjukband, 168 sidor
Finns även som ljudbok
978-91-7545-947-9

Första rec. dag: 23 maj
Vikingarnas historia
Mjukband, 165 sidor
Finns även som ljudbok
978-91-7545-949-3

Första rec. dag: 23 maj

Tidigare delar i serien:
Digerdöden och Trettioåriga kriget

Pressröster om serien:
»Lockar till sträckläsning. Kapitlen är välavgränsade och greppbara, översiktliga men samtidigt tryfferade med väldokumenterade specifika exempel som levandegör historien.« BTJ

Kommande delar i serien, ges ut i september 2019:
Nordiska korståg, Stormakten växer fram, Stockholms blodbad

»Böckernas korta format gör de stora händelserna behagligt
lättillgängliga och innehållet bygger på grundlig forskning.
Harrison får också till en fin balans mellan torr statistik och
rörande ögonvittnesskildringar.« Sydsvenskan
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