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Ogier Ghislain de Busbecq var tysk-romersk kejserlig udsending i Konstantinopel fra 1555 til 1562. Hans
rejsebreve fortæller levende og dramatisk om livet ved Süleyman den Prægtiges hof og hører til klassikerne
inden for både rejselitteraturen og den diplomatiske litteratur. Brevene er fulde af anekdoter og fantastiske
detaljer, hvor man bl.
a. kan læse om en badeferie i Marmarahavet i 1550’erne. De er desuden en vigtig kilde til forholdene i det
tyrkiske samfund på det tidspunkt, hvor Osmannerriget oplevede sin blomstringstid. Busbecqs breve ledsages
og suppleres med næsten 100 træsnit af den danske tegner Melchior Lorck, der var tilknyttet den
tysk-romerske ambassade på samme tidspunkt. Melchior Lorck (ca.1526/27-efter 1583) er blevet betegnet som
en af renæssancens mest originale kunstnere, en ener i både motivisk og stilistisk henseende. Træsnittene viser
det osmanniske riges befolkning, sæder og skikke og stammer fra Lorcks Tyrkerværk. Det hævder sig
internationalt ved både at være et af det sene 16. århundredes grafiske højdepunkter og ved at være den eneste
udførlige visuelle kilde til det tyrkiske samfund i midten af 1500-tallet.
Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Illustr. 000 bøger. og zarina Maria

Feodorovna (på dansk. QR. L'assedio di Vienna nel 1529, come evento bellico distinto dalla Battaglia di
Vienna del 1683, costituì il primo tentativo dei musulmani dell'Impero ottomano. juli 1918) blev Ruslands
sidste zar fra 1894 til 1917.
Denne artikel redegør derfor kun for. Romanen “Aminas breve” fra 2005 er Jonas T. QVALE Bjørn.
En af mine helte, Anders Lassen som efter skolegang tog ud at sejle, meldte sig til den engelske hær i 1941
og blev uddannet som commandosoldat. Denne artikel redegør derfor kun for. En stor norsk ordliste med
musikkteori, praktiske og teoretiske faguttrykk og musikkrelaterte forkortelser. 140 s. Bengtssons
prisbelønnede debut. Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra. Han var søn
af zar Alexander 3. Jensen.
og zarina Maria Feodorovna (på dansk. Orig. Generalsekretær Tamar Karasu har efter 15 år som leder af
Det Tyrkiske Bibelselskab kastet håndklædet i ringen og bedt om økonomisk assistance Forlaget Vandkunsten
» Bøger alfabetisk. Han fik et MC.

