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Verden af i går Stefan Zweig Hent PDF VERDEN AF I GÅR regnes ikke uden grund for den østrigske
forfatter Stefan Zweigs hovedværk. Bogen udkom posthumt i 1942, samme år som Zweig begik selvmord i sit

eksil i Brasilien, dybt fortvivlet over den politiske situation i det krigshærgede Europa. Bogen er et
erindringsværk, hvori Zweig elegant sammenfletter minderne fra sit eget liv med historien om et Europa i

forandring fra freden inden 1. Verdenskrig til 2. Verdenskrigs kaos.

Denne lydbog er fortalt af Anne-Mette Johansen, der er en garvet indlæser med over 85 lydbøger bag sig på
både dansk, engelsk og fransk.

"... man charmeres af disse mangfoldige og fortryllende beretninger ... Stefan Zweigs bog er uden tvivl det
væsentlige værk til belysning af denne epoke, fordi det er skrevet af en mester, der nøje ved, hvad han vil, og

nøje beregner sine virkemidler."
- Dr.phil. Jens Kruuse

"En europæisk åndshistorie i den personlige oplevelses form. Stefan Zweigs erindringer er den mest
europæiske bog, der er skrevet i mange år."

- Prof. Hakon Stangerup
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