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1913 Florian Illies Hent PDF 1913 er året, hvor Kafka skriver "Forvandlingen" og er ved at gå til af
kærlighedskvaler i Prag. Hvor Hitler sidder på et usselt pensionat i Wien og maler kitchede billeder af

domkirken, som hans sælger til turister. Stalin går dagligt tur i slotsparken i samme by. Mens Freud er ved at
gå ud af sit gode skind af nerver før opgøret med ærkerivalen Jung. Og i Amerika spiller en ung uvorn knægt

ved navn Louis Armstrong de første vilde og hæse toner på en lånt trompet...

 "1913" er historien om et utroligt år. Et år,  hvor alt inden for moderne kunst, videnskab, politik og teknik
synes at spire og springe ud på én gang. Og samtidig - set i bakspejlet -  et år, der blev de sidste lyse timer, før
menneskeheden for alvor mistede sin uskyld, og verden gik af lave i verdenskrigens gru. Man lever, lider,
elsker, hader - og skaber i en lysende, indimellem overophedet 'boble' - som var der ikke noget, der hed i

morgen.

Florian Illies udfolder historien om 1913 måned for måned som et virtuost panorama og et medrivende drama.

Florian Illies, født 1971, har læst kunsthistorie i Bonn og Oxford og været kulturredaktør på FAZ og siden
2008 på Die Zeit.Illies er i dag partner i Berliner Auktionsfirmaet "Villa Griesbach" med ansvar for kunst fra

det 19. århundrede. Hans hidtil fire bøger er solgt i over 1 mio ex. i Tyskland, og "1913" er blevet et
internationalt gennembrud.
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1913 er året, hvor Kafka skriver "Forvandlingen" og er ved at gå til
af kærlighedskvaler i Prag. Hvor Hitler sidder på et usselt pensionat i
Wien og maler kitchede billeder af domkirken, som hans sælger til
turister. Stalin går dagligt tur i slotsparken i samme by. Mens Freud

er ved at gå ud af sit gode skind af nerver før opgøret med
ærkerivalen Jung. Og i Amerika spiller en ung uvorn knægt ved
navn Louis Armstrong de første vilde og hæse toner på en lånt

trompet...

 "1913" er historien om et utroligt år. Et år,  hvor alt inden for
moderne kunst, videnskab, politik og teknik synes at spire og springe
ud på én gang. Og samtidig - set i bakspejlet -  et år, der blev de

sidste lyse timer, før menneskeheden for alvor mistede sin uskyld, og
verden gik af lave i verdenskrigens gru. Man lever, lider, elsker,

hader - og skaber i en lysende, indimellem overophedet 'boble' - som
var der ikke noget, der hed i morgen.

Florian Illies udfolder historien om 1913 måned for måned som et
virtuost panorama og et medrivende drama.

Florian Illies, født 1971, har læst kunsthistorie i Bonn og Oxford og



været kulturredaktør på FAZ og siden 2008 på Die Zeit.Illies er i dag
partner i Berliner Auktionsfirmaet "Villa Griesbach" med ansvar for
kunst fra det 19. århundrede. Hans hidtil fire bøger er solgt i over 1

mio ex. i Tyskland, og "1913" er blevet et internationalt
gennembrud.

 

Lydbogen er indlæst af Peter Secher Schmidt.
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