Columbus : de fyra resorna PDF LÄSA E-bok ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Författare: Laurence Berggreen.

Annan Information
Vi kan inte döma en 15-talets människa från ett 21-talets perspektiv; men även för 15-talet var
han en fruktansvärd arbiter. År 1478 var han kapten på ett handelsfartyg som seglade till ön
Madeira på ett misslyckat handelsuppdrag. Den 14 augusti landade han på det amerikanska
fastlandet vid Puerto Castilla, nära Trujillo, Honduras. Alla andra varumärken är egendom för
respektive innehavare. Senioren är 50-1 och har placerat tredje gången (2015 och 2017) och
fjärde gången (2016). Vid ca 10 p.m. på natten den 11 oktober trodde Columbus att han såg
eldljus i horisonten. Columbusrådet krävde alla cykelåkare att bära den på rådets

cykelevenemang. Nyligen tänkande på ämnet är att alla tre bokstäverna härleddes från ett enda
manuskript som skickades till Ferdinand och Isabella, varifrån kopior gjordes och godkändes
till flera domstolstjänstemän.
Den första landfallet var vid vad som nu är den haitiska staden Mole St. Skriven från
deltagarens levande perspektiv kommer detta andetagande dramatiska konto att omfamnas av
läsare av Bergrins tidigare biografier av Marco Polo och Magellan och av fans av Nathaniel
Philbrick, Simon Winchester och Tony Horwitz. Bartolomeo arbetade i en kartografiverkstad i
Lissabon för åtminstone en del av hans vuxenliv. Columbus byggde mer forter över hela ön
och bestämde att varje Arawak på 14 år eller längre var att förse en hackklocka full av
gulddamm var tredje månad. Natella, Jr., red. (Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 1980).
Hans resor ledde verkligen honom inte till var han ville gå och mannen var tillägnad sin
religion och de suveräner som stötte honom. Snart hälsade de infödingar som bodde där och
hälsade Columbus och hans besättning. I sin första 7-månaders rundresa kraschade han Santa
Maria, byggde och bemannade ett fort (kanske för att fastställa en anledning till återkomst) och
förvirrade sina rutter i sina fartygs loggar så att han bara visste vägen.
Trots att han alltid bedömdes vara förgäves, ambitiös, rik på rikedom och hänsynslösa,
betraktade traditionella historiker sina resor som att öppna den nya världen för västerländsk
civilisation och kristendom. Kolla in några fakta om filmens utveckling, dess inställning till
historisk noggrannhet, och varför vi inte har sett en tredje film. Hans far var en ullvävare som
också ägde en ostställ. Journal of Christopher Columbus (under sin första resa, 1492-93) och
dokument som hänför sig till John Cabots och Gaspar Corte Realas resor. (1893). Google
Böcker. Hämtad 10 juni 2008. Faktum är att de spanska officerare och sjömän som så
småningom skulle tjäna under honom ofta ångrade det faktum att han var "utlänning". Trots
att befolkningen i Spanien från femtonde århundradet var av en tydlig kosmopolitisk
blandning, ökade en hård våg nationalism vid den tiden Columbus bosatte sig där. Med femtio
män kunde vi underkasta dem alla och få dem att göra vad vi vill. Och genom det hela var han
tvungen att arbeta flitigt och inte alltid framgångsrikt att behålla stöd från de spanska
monarkerna som hade sponsrat sina utforskningar. I stället för att hitta en ny väg till Asien,
gjorde Columbus landen och folken på västra halvklotet kända för européer och satte i gång
en händelsekedja som skapade dagens nära förbindelser bland alla världens samhällen. Trots
att vi inte tyckte om den här skymannen Roldan, fann vi att han var som en mindre ondska än
den ständigt krävande Chief Columbus. En man med stora motsägelser trodde han till slutet att
han hade nått Indien, trots alla bevis för motsatsen.
Dessa resor markerade början av utforskning och kolonisering av de amerikanska
kontinenterna av Europas folk. Avgången Floten lämnade Palos den 3 augusti 1492 och
besökte Kanarieöarna, följt parallellen av Gomera västerut. Han gick tillbaka till Hispaniola
och därifrån återvände han till Spanien. Med rättvisa inser jag att efter att ha avslutat detta så är
författaren en biograf, inte en historiker (även en populär historiker), och om jag ska läsa en
bok b. Statyn är hos Columbus House i Valladolid, Spanien, den stad där Columbus dog.
Henri Harrisse (1872) avslöjade många inkonsekvenser och motsägelser i historien och slog
fast att det inte kunde ha skrivits av Fernando Columbus. Övriga diverse skatter och
hotellavgifter som inte är fasta eller förfallna vid bokningstillfället kan betalas vid fastigheten
vid vistelsetiden. Det är inte så mycket av ett engagemang som du kanske tror, och vi behöver
ledarskap för att CSC ska fortsätta att lyckas.
Vi hade hoppats att Chief Columbus skulle hjälpa till att skydda våra Tainos människor från

vår fiende, kariberna. Han grundade en ny koloni i närheten och seglade sedan på sommaren
1494 för att utforska Kuba södra kust. Hans bröder Diego och Bartholomew och hans son
Fernando loggade på, liksom några veteraner från hans tidigare resor. Han nådde Barcelona
den 15 mars, och monumentet Colom firade sin ankomst. Columbus första transatlantiska resa
sätta den 3 augusti 1492 från Palos med Santa Maria, Pinta, Nina (totalt 450 ton) och med ett
brev från spanska suveräner riktade till Kinas stora khan. Columbus gav inte upp, även när
folk skrattade åt sina idéer. Det raseri med vilket spanierna angrepp Arawaksna, även efter att
de hade slavat dem, måste säkert ha varit en blind impuls för att krossa en oskuld som tycktes
förneka européernas kärade antagande om sin egen civiliserade, kristna överlägsenhet över
nakna, hedna barbarer. Kung och drottning sa att de skulle göra en dom, som inte meddelades
till september 1501. Med Columbuss ständigt skiftande allmänna åsikt ville jag lära mig själv
om hans beundran eller ledsen var berättigad. Efter att ha spenderat mer än en vecka i Portugal
satte han segel för Spanien. Övertygad vägen låg österut via Afrikas sydkust, de stödde de
upprepade försöken för sina navigatörer att hitta den.
Brevet skrevs på spanska och skickades till Rom, där det trycktes på latin av Stephan Plannck.
När guld inte kom fram började européerna döda. I alla dessa utnyttjanden sjönk han nästan
aldrig en seglare. Även om Columbus ledde den första expeditionen av den europeiska
invasionen, övertog händelserna honom snabbt. Columbus landade på sydkusten av ön
Trinidad den 31 juli. Han anlände i Santo Domingo den 29 juni i en orkan, men guvernör
Ovando skulle inte låta honom komma in i hamnen. Den trycktes inte längre på YMCA, men
av en kommersiell skrivare. Vete var inte inhemsk till Amerika, där majs var den inhemska
spannmålen. Columbus reste från Portugal till Castilla för att övertyga de katolska monarkerna
Castilla och Aragon för att finansiera expeditionen. En staty av Santa Maria, Columbus
flaggskepp i sin första resa. Detta är en gnistrande ren flod med intressanta men inte svåra
forsar.
Fitzhugh, red. (Washington: Smithsonian Institution Press, 1985). Stäng tredje resa Det var
inte förrän hans tredje resa att Columbus faktiskt nådde fastlandet och utforskade
Orinocofloden i dagens Venezuela. Bara Pinta och Nina kunde återvända till Spanien, men
som Santa Maria förstörde utanför Hispaniolas kust. Christopher Columbus föddes 1451 i
Republiken Genua, eller vad är nu Italien. Vid det 15: e eller 16: e århundradet menade det
någon inte bara utländskt men med sätt och tull som civila personer inte godkände. Hans saga,
hans uppdrag, hans förvirring gör för material som kan slå någon roman, några tv-miniserier
för intriger, action och äventyr. Christopher Columbus gick till Amerika och tillbaka till
Spanien fyra gånger mellan 1492 och 1504. Men girighet är helt enkelt ett av de grymma namn
vi ger till den moderna civilisations drivkraft. Din biljett (er) måste vara Flash Sits för att
kunna listas på den officiella biljettutbytet. Ingenting överlever att ange vad Taino gjorde av
Columbus när han landade på ön Guanahani, nu kallad San Salvador, den 12 oktober 1492. På
varje ö var det första han frågade om guld, han tog sitt hjärta från varje spår av det han hittade.
Frukost lagad till beställning är tillgänglig dagligen mellan 06:30 och 10:30. Kopian som visas
här är den andra, korrigerade utgåvan av broschyren. I slutet av femtonde århundradet
utforskade portugisiska navigatörer nya vägar till Östafasien runt den sydliga gränsen i Afrika.
Franska privatister utanför Portugals kust attackerade den kommersiella flottan han var på.
Fisk och vildfåglar (kalkon) var de viktigaste köttkällorna.
Naturen själv tycktes ha haft en förändring; och den enda guiden som de hade lämnat, för att
peka dem på ett säkert tillflyktsort från ett obegränsat och spontlöst ocean, var på väg att

misslyckas. Columbus bror Bartholomew sålde sin verksamhet och reste till England och
Frankrike för att försöka få stöd där - utan framgång. Columbus måste övertyga de infödda att
fortsätta att ge Columbus och hans män mat och stöd; han vann infödingarna genom att
framgångsrikt förutsäga en månförmörkelse som inträffade den 29 februari 1504. När han
återvände till Jamaica blev hans flotta krossad i en annan storm, och Columbus tvingades
stanna kvar på Jamaica i mer än ett år i avvaktan på räddning. Columbus erkände aldrig öppet
denna klyfta och det var alldeles oförmöget att överbrygga den. Columbus försökte starta
slavhandel, men för många indianer dog på resan tillbaka till Spanien. Hispaniola Columbus
var inte välkommen på ön Hispaniola, där alltför många bosättare kom ihåg sin grymma och
ineffektiva administration. En gång i Cadiz skrev en sorglig Columbus till en vän vid
domstolen. De var mest fascinerad av vår gula metall himlen folk kallar oro.
På något av ett quixotiskt sätt böjde han fakta framför honom, för att överensstämma med
hans tro och i sin återkomst till Spanien var hans historia bra som guld. Strukt med denna
omständighet observerade han det noga i tre dagar och fann att variationen ökade när han
avancerade. Höjdpunkterna på detta hotell inkluderar en restaurang, en inomhuspool och
gratis självparkering. Chief Columbus och Chief Roldan kom till ett fredligt överenskommelse
för att dela ledningen av himlen på vår ö. Om han någonsin seglade till Island, som han senare
påstod sig ha gjort, måste det ha varit en del av denna resa. År 1501 började amiralen
förbereda sig för en fjärde resa. Varje person tog en skiva för att dela och sedan diskuterades
musiken.

