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By the author of Stoner, the surprise international bestseller. After the brutal murder of his great-uncle, Julius
Caesar, Octavian, a shy and scholarly youth of nineteen, suddenly finds himself heir to the vast power of
Rome. He is destined, despite vicious power struggles, bloody wars and family strife, to transform his realm
and become the greatest ruler the western world had ever seen: Augustus Caesar, the first Roman Emperor.
Building on impeccable research, John Williams brings the legendary figure of Augustus vividly to life, and
invests his characters with such profound humanity that we enter completely into the heat and danger of their
lives and times.
Augustus regnes som Romerrikets første keiser. Han het egentlig Gaius Octavius, men ble adoptert av Julius
Caesar i hans testament som ble offentliggjort etter han. Augustus. Gaius Julius Caesar Augustus. Opprinnelig
navn: Gaius Octavianus, født 23. september i 63.
f.kr, død 19. august 14. e.kr. Keiser fra 16. januar 27. f.kr. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men
området du ser på lar oss ikke gjøre det. Kjøp 'Augustus' av John Williams fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788202479671 Trenger du et godt sitat? På Siterte

sitater finner du sitater av Augustus og mer enn 3225 andre forfattere. Augustus var grandnevø og arving etter
Julius Cæsar.Julius Cæsar var den første romerske keiser,etter på så var det Keiser Augustus.Keiser Augustus
stesønn. A Hvordan framstiller Augustus seg selv i selvbiografien sin? B Hva sier Aschehougs verdenshistorie
om Augustus og om selvbiografien hans? C Gjør et søk på. Augusto Cigars tilbyr håndrullede sigarer og
tilbehør. Coyol er den nyeste serien fra Alec Bradley. Blenden er, i motsetning til de fleste andre sigarene fra.
En kort faktatekst om Keiser Augustus, tatt i bruk til muntlig presentasjon. Oppgaven ser på hans liv og hans
stilling som keiser i Romerriket. Våre kunder mener om Brettspill - Augustus (Rise of) (nyeste omtale øverst):
Dette er et brettspill uten brett.
Faktisk er det ganske lite innhold i esken som er.

