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Med udgivelsen afMytens historie indledes et af de største internationale udgivelsesprojekter nogensinde.
Med 38 forlag fra hele verden som udgivere samler Myteserien nogle af verdens fineste forfattere der hver
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Mytens historie:
Myter er universelle og tidløse historier som afspejler og former vores liv - de udforsker vores lyster vores
frygt vores længsler. Fortællinger som husker os på hvad det vil sige at være menneske. Mytens historie er
menneskehedens historie; vores historier og vores forskellige trosformer vores nysgerrighed og vores forsøg
på at forstå verden forbinder os med vores forfædre og hinanden. Myterne hjælper os med at skabe mening.

Karen Armstrongs indsigtsfulde introduktion til myternes univers fører læseren fra ældre stenalder og
jægerkulturens myter helt frem til de sidste 500 års "store vestlige transformation" og videnskabens

miskreditering af myterne. Det er en bog om myterne i bredest tænkelige forstand og viser hvorfor vi stadig
har så desperat brug for dem.

Karen Armstrong har udgivet talrige bøger som er oversat til mere end 30 sprog bl.a. "Gud - i jødedom
kristendom og islam og Jerusalem: tro historie politik". Senest er udkommet "Islam: A Short History og

Buddha" der blev en international bestseller.
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