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Roman om to danske arkitekter, der satte afgørende præg på den europæiske arkitekturarena i 1800-tallet:
Brødrene Christian og Theofilus Hansen. Christian, der skulle bygge den nye hovedstad Athen, og som efter et
dramatisk liv endte som professor på Kunstakademiet i København, og Theo, der skulle blive kejsertidens
foretrukne arkitekt i Wien med bygninger især i Ringstrasse som Musikverein og parlamentet. Bogen er
faktion, baseret virkelige hændelser, og titlen hentyder til brødrenes dramatiske år i Athen omkring den
græske nations fødsel og de stormagtsintriger, der førte til statskuppet i 1843. Theo’s 200 års jubilæum blev
netop fejret i år.
24. Den græske lyriker Pindaros kaldte Agrigento for ”dødeliges prægtigste bosted”. Artikler og andet
indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning. I tillæg til de skrevne kilder
er der mytiske repræsentationer på visuelle media, som stammer fra den geometriske periode (ca. ) og
fremefter. De græske myter, som er kendt i dag, kommer primært fra græsk litteratur. Men han flygter til et
hus ved Franangerfossen og forvandler sig til en laks. dag Efter morgenmaden går turen videre sydvest på til
Agrigento. 900-800 f. Pinse Pinse ligger 50 dage efter påske, og 10 dage efter Kristi Himmelfart og ordet er
afledt af det græske ord pentekoste der betyder den 50. Loke; Da aserne opdager Lokes dobbelte svig i
forbindelse med Balders død, forfølger de ham. De græske myter, som er kendt i dag, kommer primært fra
græsk litteratur. Kr.
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