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Wereld van zort en
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In dit tweede Solorama-boek hebben we onze wereldreis voortgezet,
ditmaal naar het zonnige Zuiden. We genoten van het zachte klimaat
en de prachtige landschappen. Ook met de mensen kwamen we in
contact: we waren Griek met de Grieken, Romein met de Romeinen.
We lieten onze bewonderende blikken glijden over de vele kunstschatten die zij ons hebben nagelaten. We bezochten de rijke renaissancesteden en maakten een speurtocht door de bewogen geschiedenis van
deze landen. We ontmoetten ook de moderne mens in de harde strijd
voor zijn bestaan, maar namen tevens deel aan de kleurrijke feestelijkheden, die een eeuwenoude traditie voortzetten.
We gingen ook een kijkje nemen in de Nieuwe Wereld, waar steden
en agglomeraties als paddestoelen uit de grond oprijzen en waar het
moderne leven met al zrjn drukte, maar tevens met al zijn prachtige
verwezenlijkingen hoogtij viert. Ook het zuidelijk halfrond lokte ons en
geboeid volgden we de lange weg, die dit gebied aflegde om te komen

tot een welvarende staat.
Het derde boek van deze Solorama-reeks brengt ons dan eindelijk in
onze eigen wereld, de gematigde klimaatgordel. En weer gaat de tocht
door vele landen met een rijk verleden, door vele eeuwen van strijd
en veroveringen, van voorspoed en tegenslag. Het brengt ons bij machtige vorsten en geniale wetenschapsmensen en kunstenaars, die elk het

hunne bijdroegen tot onze wereld van nu. Maar het brengt ons ook bij
de mens, in zijn eenvoudige, dagelijkse leven, met zijn noden en vreugden, zijn werk en zijn feesten. We wensen je veel leesgenoegen !
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