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Amok Stefan Zweig Hent PDF Forlaget skriver: Østrigske Stefan Zweig var en stor novelleforfatter, og i
Amok  har Judyta Preis og Jørgen Hermans samlet et udvalg af hans noveller med erotiske temaer. Novellerne
var store salgssucceser i 1920’erne, men blev brændt på nazisternes bål i 1930’erne. Novellerne foregår i det

elegante Wien, det bjergomkrandsede Innsbruck, det tropiske Indonesien og ombord på passagerskibet
Oceania. Men frem for alt foregår de i det menneskelige sind. En 12-årig dreng bliver vidne til sin jødiske
mors affære med en ung østrigsk baron, som han også selv beundrer. En tysk læge forelsker sig i en allerede
gift engelsk kvinde, der har bedt ham foretage en abort. En ensom 18-årig pige tilbringer nogle nætter med en
kendt forfatter, men svigtes af ham, da hun bliver gravid. En Shakespeare-studerende indleder et forhold til
sin professors hustru, men er i virkeligheden mere fascineret af professoren selv. Så enkelt, men samtidig så

tvetydigt. Pressen skriver: »Amourøst. To glitrende, litterære vidnesbyrd om kærlighedens mirakel og
katastrofe.« – Weekendavisen »Fire lange, erotiserende Zweig-noveller, og de er næsten lige så underskønne

som det erotiske mysterium selv.« – ***** Kristeligt Dagblad »Voldsomt underholdende.« –
Information »Novellerne er i særklasse. De er fortalt med en elegance og en følsomhed kombineret med
sprudlende fantasi og iagttagelsesevne.« – Århus Stiftstidende »Den er fuld af lirede, smukke og poetiske
tekster om umulige forelskelser, erotiske besættelser, jalousi og seksuelle oplevelser i det smukkest mulige
sprog.« – Femina »Ingen skrev bedre end Stefan Zweig. Og slet ikke om erotisk længsel.« – Berlingske
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