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Skaknovelle Stefan Zweig Hent PDF Skaknovelle omhandler mødet mellem verdensmeteren i skak og
amatøren Dr. B. En intens og opslugende beretning om duellerne og ikke mindst om de to duellanters

baggrund og vidt forskellige indgang til spillet.

"Novellen vil leve længe efter, vi andre er døde. Den er slet og ret Stefan Zweigs mesterstykke ... Tankerne og
følelserne er så stærke, så gennemlevede, så selvoplevede, at tiden aldrig vil løbe fra dem. Det er et

smertefuldt dokument fra vor ulykkestid til kommende tider om kampen mellem primitivitet og intelligens ...
Den er spændende som en kriminalgåde, gribende som en fængselshistorie og åndfuld som en Shakespearesk

monolog." – Gudmund Roger-Henrichsen, Politiken

"Sætningerne er mættet til sprængning med vor tids farlige eksplosive kraft, under den mejslede overflade
bølger en hidsig og febril rytme, der griber læseren som en mani, indtil han eller hun har vendt det sidste

blad." – Harald Engberg
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