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Stjernestunder Stefan Zweig Hent PDF Forlaget skriver: Stefan Zweigs udødelige klassiker Stjernestunder har
i mange år været uopdrivelig på dansk, men findes nu i denne nyoversættelse af Lone Østerlind, som en del af

Turbines klassikerserie.

Langt størstedelen af den tid, som er gået, og de ting, der er sket i verdenshistorien, er aldrig blevet beskrevet
af nogen og er gået over i glemslen. Men der findes tidspunkter, det kan være en enkelt dag, en enkelt time
eller bare et enkelt minut, hvor noget monumentalt, heroisk eller historisk vigtigt finder sted, og hvor hele

verdenshistoriens fokus på dette tidspunkt er på denne hændelse; på denne stjernestund.

Stefan Zweigs bog består af tolv spændende og fortællende essays, som hver handler om en stjernestund i
menneskeheden historie. Det er historieskrivning, så underholdende gestaltet, som var det en medrivende

roman.

De tolv stjernestunder er bl.a. Scotts færd til Nordpolen, opdagelsen af nordvestpassagen, Händels
komposition af ”Messias”, Waterloo og opdagelsen af El Dorado.
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