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Inkaland Hiram Bingham Hent PDF I 1911 sætter den amerikanske arkæolog og eventyrer Hiram Bingham ud
på en vigtig arkæologisk ekspedition til Sydamerika. Hans mål er sammen med en lille gruppe håndplukkede
mænd at finde den sagnomspundne by Vilcabamba, inkaernes sidste bastion, som de spanske erobrere beskrev
i deres krøniker. Det er imidlertid ikke Vilcabamba Bingham støder på i hjertet af den peruanske jungle. Den
24. juli 1911 står eventyreren på en bjergkam 2000 meter over Urubamba-dalen, og ser hvad ingen hvid mand
har set før ham: Foran ham strækker sig de jungleklædte ruiner af inkaernes glemte by Machu Picchu, et af
verdens arkitektoniske vidundere. Inkaland udkom oprindeligt i 1922 og foreligger nu for første gang på

dansk. Bogen er Binghams egen beretning om sine rejser ind i Sydamerikas jungler og bjerge, og fortællingen
om hans opdagelser og eventyr i vildnisset er gået over i historien som en af de klassiske rejseberetninger.

 

I 1911 sætter den amerikanske arkæolog og eventyrer Hiram
Bingham ud på en vigtig arkæologisk ekspedition til Sydamerika.
Hans mål er sammen med en lille gruppe håndplukkede mænd at
finde den sagnomspundne by Vilcabamba, inkaernes sidste bastion,
som de spanske erobrere beskrev i deres krøniker. Det er imidlertid
ikke Vilcabamba Bingham støder på i hjertet af den peruanske
jungle. Den 24. juli 1911 står eventyreren på en bjergkam 2000

meter over Urubamba-dalen, og ser hvad ingen hvid mand har set før
ham: Foran ham strækker sig de jungleklædte ruiner af inkaernes
glemte by Machu Picchu, et af verdens arkitektoniske vidundere.
Inkaland udkom oprindeligt i 1922 og foreligger nu for første gang
på dansk. Bogen er Binghams egen beretning om sine rejser ind i
Sydamerikas jungler og bjerge, og fortællingen om hans opdagelser



og eventyr i vildnisset er gået over i historien som en af de klassiske
rejseberetninger.
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