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Legender Stefan Zweig Hent PDF "Nattesværmere og hastigt vækkede dagdrivere strømmede leende til, og
førend solens stråler skinnede på hustegen, løb nyheden allerede som vand fra alle tagrender gennem gaderne,
nyheden om, hvilken herlig sejr Helena havde vundet over den vise Sofia, ukyskheden over kyskheden..."

"Legender" indeholder fem fabelagtige noveller af Stefan Zweig.

Indhold:

"Rakel går i rette med gud"

"Den evige broders øjne"

"Den begravede lysestage"

"Legenden om den tredje due"

"De lige - ulige søstre"

"Skønhed, skønhed og kun skønhed. Det er, hvad der møder én i Stefan Zweigs vidunderlige bog
LEGENDER. Skøn og menneskelig er legenden om RAKEL, der går i rette med Gud. Vidunderlig er

fortællingen om den vandrende syvarmede lysestage. Med fin ironi og dristighed fortælles om de lige-ulige
søstre. Og brønddyb er DEN EVIGE BRODERS ØJNE legenden om idealmennesket. LEGENDER er måske

Zweigs bedste bog." - Gunnar Andersen, B.T.

Stefan Zweig (1881-1942) var en østrigsk forfatter, dramatiker og journalist. Han voksede op i Wien i et
velhavende, jødisk hjem, studerede filosofi og litteraturhistorie og blev som ung forfatter del af de

avantgardistiske kredse. I 1920‘erne og 30‘erne var han en af Europas førende forfattere. Zweig havde, som
pacifist, med gru oplevet Første Verdenskrigs rædsler. Da Hitler kom til magten, slog han sig ned i England
og rejste derfra videre til USA og Brasilien. I fortvivlelse over Europas fremtidsudsigter begik han og hans

hustru selvmord i 1942.

 

"Nattesværmere og hastigt vækkede dagdrivere strømmede leende til,
og førend solens stråler skinnede på hustegen, løb nyheden allerede
som vand fra alle tagrender gennem gaderne, nyheden om, hvilken
herlig sejr Helena havde vundet over den vise Sofia, ukyskheden

over kyskheden..."

"Legender" indeholder fem fabelagtige noveller af Stefan Zweig.

Indhold:
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"Skønhed, skønhed og kun skønhed. Det er, hvad der møder én i
Stefan Zweigs vidunderlige bog LEGENDER. Skøn og menneskelig
er legenden om RAKEL, der går i rette med Gud. Vidunderlig er
fortællingen om den vandrende syvarmede lysestage. Med fin ironi
og dristighed fortælles om de lige-ulige søstre. Og brønddyb er DEN

EVIGE BRODERS ØJNE legenden om idealmennesket.
LEGENDER er måske Zweigs bedste bog." - Gunnar Andersen, B.T.

Stefan Zweig (1881-1942) var en østrigsk forfatter, dramatiker og
journalist. Han voksede op i Wien i et velhavende, jødisk hjem,

studerede filosofi og litteraturhistorie og blev som ung forfatter del
af de avantgardistiske kredse. I 1920‘erne og 30‘erne var han en af
Europas førende forfattere. Zweig havde, som pacifist, med gru

oplevet Første Verdenskrigs rædsler. Da Hitler kom til magten, slog
han sig ned i England og rejste derfra videre til USA og Brasilien. I
fortvivlelse over Europas fremtidsudsigter begik han og hans hustru

selvmord i 1942.
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