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I bokpaketet Antikens kulturer ingår tre unikt illustrerade böcker
som i första hand vill levandegöra hur det kunde vara att leva i de

här miljöerna och kulturerna under deras glansperioder.

Läs mer
Böckerna berättar om människornas liv och arbete snarare än om
staternas politik och krigföring. De är likartat upplagda med

beskrivningar i ord och mängder av illustrationer om hur livet kunde
te sig för rika och fattiga, soldater och slavar, barn och husfruar.

Likaså berättas om staternas styrelseskick, kultur, gudar och profana
eller gudomliga makteliter. I varje bok finns fyra storbilder med

transparanger som är något alldeles extra. Böckerna kan även köpas
separat.

Antikens Egypten
Berättar i ord och fantastiska bilder om Egyptens tidiga historia,
Faraonernas gudomlighet, om konstruerandet och byggandet av

pyramiderna, om prästerna och mumierna, om läkare, skrivare och
matematikernas snillrika uträkningar, om palatsen, templen och

gudarna. Transparangerna tillsammans med sprängskisserna ger unik
insyn i ett typiskt välbärgat hem, Farao Aheknatons palats,

Sennedjems gravkammare och Kohns tempel.
Antikens Grekland

Berättar i ord och fantastiska bilder om filosoferna och gudarna, om



den grekiska demokratin och samhällsskicket, om hur folk bodde,
arbetade och vad de åt, om idrottstävlingarna och krigskonsten.

Transparangerna tillsammans med sprängskisserna ger unik insyn i
ett grekiskt hem, de offentliga byggnaderna vid Atens agora, en

klassisk teater och en triremmare med besättning.
Antikens Rom

Berättar i ord och fantastiska bilder om Romarrikets framväxt till en
världsmakt, om barns uppfostran och skolgång, om dagligt liv med
arbete och affärer, om städer och landsbygd, om kejsarna, soldaterna

och krigandet, om guvernörerna, provinserna och slavarna.
Transparangerna till sprängskisserna ger unik insyn i en förnäm villa
i Pompeji, ett romerskt bad, en romersk teater och det romerska

fortet vid nuvarande York i Storbritannien.
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