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Ombord på et dampskib, der har kurs fra New York mod Buenos Aires, møder en lille flok skakentusiaster den
russiske verdensmester i skak, Mirko Czentovic. Czentovic er kold og arrogant, men det lykkes dem at få
ham overtalt til et spil skak, som russeren selvfølgelig vinder overlegent. I løbet af det næste parti slutter den
mystiske Dr. B sig til amatørerne, og det lykkes mod alle odds at opnå remis. Hvordan Dr. B er kommet i
besiddelse af sin enestående forståelse af spillet, og hvilken pris han har måttet betale, oprulles, da Dr. B
fortæller sin usædvanlige historie til novellens jeg-fortæller. “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

Stefan Zweig (28. februar 1942) var en østrigsk forfatter.
Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun har 'lært' Her er hele den udvidede og opdaterede liste
over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for min omtale af bogen) - inklusive danske titler. Zweig
skrev noveller og korte fortællinger samt biografier om Joseph Fouché. Jeg boede i en by med en stor
banegård og en stor havn, og desuden var der en kaserne i byen, så vi så tyske soldater hver dag, men mange
mennesker ud på landet. Novellen er kommet i rampelyset som aldrig. Listen har. Listen har. Jeg boede i en
by med en stor banegård og en stor havn, og desuden var der en kaserne i byen, så vi så tyske soldater hver
dag, men mange mennesker ud på landet.
Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun har 'lært' Her er hele den udvidede og opdaterede liste
over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for min omtale af bogen) - inklusive danske titler. februar
1942) var en østrigsk forfatter. februar 1942) var en østrigsk forfatter. Litteratursiden giver i denne måned
scenen til novellen, der på få sider kan behandle store, eksistentielle spørgsmål. Grib fremtiden : en
introduktion til den fagre nye, digitale verden - til seniorer, som gerne vil forstå og kunne begå sig på de
sociale medier - og styrke. Grib fremtiden : en introduktion til den fagre nye, digitale verden - til seniorer,
som gerne vil forstå og kunne begå sig på de sociale medier - og styrke. november 1881 – 22. februar 1942)
var en østrigsk forfatter. Grib fremtiden : en introduktion til den fagre nye, digitale verden - til seniorer, som
gerne vil forstå og kunne begå sig på de sociale medier - og styrke. februar 1942) var en østrigsk forfatter.
Grib fremtiden : en introduktion til den fagre nye, digitale verden - til seniorer, som gerne vil forstå og kunne
begå sig på de sociale medier - og styrke. Listen har. Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun
har 'lært' Her er hele den udvidede og opdaterede liste over 1001 bøger du skal læse før du dør (følg linket for
min omtale af bogen) - inklusive danske titler. Listen har.

