O destino da África
Cinco mil anos de riquezas, ganância e desafios

Martin Meredith
A África tem sido cobiçada por suas riquezas desde sempre.
Nos séculos passados, ouro, marfim e tráfico de escravos
atraíram caçadores de fortunas, mercadores e conquistadores
de todos os lugares. Nos tempos modernos, o foco passou a ser
o petróleo, ao lado de diamantes e outros minerais valiosos.
Nesse livro, o historiador inglês Martin Meredith percorre 5 mil
anos de história para mergulhar no destino do continente africano - um destino construído em cima de riquezas incontáveis,
ganância voraz e poder.
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“Martin Meredith costura
engenhosamente a exploração,
o comércio e a geografia em uma
narrativa cheia de detalhes que é, ao
mesmo tempo, surpreendente
e cativante”
The Economist

“ É provável que mesmo o especialista
de longa data aprenda muitas coisas
por conta da quantidade extraordinária
de terreno que o autor abrange.”
The Wall Street Journal

Do Antigo Egito aos dias de hoje, o autor descreve a vida de
reinos e impérios ancestrais; lendas e mitos históricos; a disseminação do cristianismo e do islamismo; a caça ao ouro e a
outras riquezas; o tráfico de escravos; os feitos de exploradores
e missionários; o impacto avassalador da colonização europeia;
e a tão aguardada independência. Examinando também o destino dos Estados africanos modernos pós-coloniais, o Meredith
conclui com uma projeção para o futuro do continente.
O elenco de personagens inclui líderes religiosos, magnatas da
mineração, senhores da guerra, ditadores e muitas outras figuras
lendárias. Entre eles, mansa Musa, considerado o homem mais
rico que o mundo já conheceu; Cleópatra, a rainha de Sabá;
os exploradores Richard Burton, John Speke e David
Livingstone; ditadores assassinos e megalomaníacos como
Leopoldo II, Mobutu Sese Seko e Idi Amin Dada; e também
líderes revolucionários como Nelson Mandela.
Obra fundamental para se entender o destino desse continente que originou forças poderosas de criação e resistência,
O destino da África aprensenta ainda 14 mapas e caderno de
fotos e ilustrações.
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