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Dick Harrison skildrar Englands dramatiska historia.

»Så ska historia berättas! Dick Harrison excellerar i andra delen
av sin engelska historia ... Harrison har författat ett lysande
översiktsverk som många kommer att kunna ha nytta av i

framtiden.« Sydsvenskan

»En bladvändare som skänker perspektiv.« Dagens Nyheter

»Skildringen har genomgående samma självklara auktoritet,
samma fantastiska flyt och samma mycket välavvägda språk.
Harrison undviker trots tempot förenklingar och han har
återigen åstadkommit en alldeles utmärkt bok för en bred
målgrupp historieintresserade läsare.« Bibliotekstjänst

»Dick Harrison ger en snabbfotad överblick över det forna
köpmannaimperiet som bestämde sig för att lämna den

europeiska gemenskapen ... Många av oss kommer att ha stort
nöje av Englands historia: som referensverk hemma i bokhyllan
eller som läsning inför Englandsresan.« Svenska Dagbladet



Nästan alla svenskar har en relation till England, men faktum är att
de flesta av oss egentligen har grunda kunskaper om landets historia.
Varför ser England ut som det gör? På vilka sätt skiljer sig landets

förflutna från Skandinaviens?

Levande och kunnigt berättar Harrison om landets rika historia.
Englands historia, del 1 inleds med forntida folkvandringar och

växer i detaljrikedom ju längre fram i tiden vi kommer. Vi får följa
uppkomsten av städer, kungariken, parlament och imperier samt ta
del av sociala, ekonomiska och kulturella processer. Englands

historia, del 1 avslutas vid William Shakespeares tid.

I Englands historia, del 2 skildras 1600-talets inbördeskrig, 1700-
och 1800-talens koloniala erövringar och det senaste seklets
omtumlande och heroiska historia. Vi får bland annat läsa om

skyttegravskriget, blitzen och skapandet av det välfärdssamhälle som
födde både Swinging London och punken. Den spännande
framställningen sträcker sig ända fram till dagens Brexit.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har
tidigare skrivit ett femtiotal böcker. Han är en tvättäkta anglofil, som

under 90-talet var bosatt i London.

Fler pressröster:

»Dick Harrison gjuter suveränt liv i Englands historia. Det är ingen
risk att man slumrar till Harrisons bok är en särdeles givande

historielektion.« Sydsvenskan

»Boken är mycket underhållande, välskriven och grundligt
efterforskad den kommer att ge en bred krets allmänt

historieintresserade läsare mycket nöje.« Bibliotekstjänst

»Lättillgängligt och medryckande guidar Dick läsaren genom
århundradena så att läsaren förstår varför England fungerar som det

gör idag.« Västerbottningen
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