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Beskrivning
Författare: Stefan Zweig.
Ombord på ett ångfartyg, med kurs från New York till Buenos Aires, möter en liten grupp
schackentusiaster den ryske världsmästaren i schack, Mirko Czentovic, som är på väg till en
turnering. Czentovic är kylig och arrogant, men de lyckas övertala honom till att spela ett parti
schack - som ryssen naturligtvis vinner överlägset. Under nästa parti råkar en annan av
fartygets passagerare gå förbi. Det är den mystiske Dr B som omedelbart fascineras av spelet
och börjar ge amatörerna råd, så att partiet, som annars såg hopplöst ut, slutar oavgjort. Han
uppmanas nu att spela ensam mot Czentovic och till allas förvåning lyckas han besegra
mästaren. Därefter uppenbaras hur Dr B har kommit att förfoga över sin unika förståelse för
spelet och vilket pris han har fått betala för den, när han berättar sin extraordinära historia för
novellens jagberättare.
Schacknovell är Stefan Zweigs sista bedrift och mästerverk. Han avslutade novellen under sin
exil i Brasilien och skickade den till sin amerikanska förläggare bara några dagar innan han,
tillsammans med sin fru, begick självmord år 1942.
Fyra dagar efter att det första brasilianska fartyget sänktes av en nazistisk ubåt, och Zweigs nya
exilland därmed blev inblandat i andra Världskriget, beslutade författaren att kapitulera,
liksom Dr B i slutet av Schacknovell bestämmer sig för att dra sig ur partiet mot Czentovic när
det går upp för honom att han har låtit sig ryckas med allt för mycket. Novellen kan alltså läsas
som en allegori över konfrontationen mellan humanism och nazism.

Annan Information
Illustration till Stefan Zweigs schacknovell. (D. Mróz i Przekroj). Schacket och dikten har
blivit Stora Schackbokens fylligaste ka- pitel. Sverige är väl representerat genom. Esaias
Tegnér och Frans G. Bengtsson – den senares berömda essä ingår genom ett tillmö- tesgående
från dr Ragnar Svanström. Bland dikttolkningarna.
Och även i den femte, ”Schacknovell”, är huvudpersonen utrustad med en ”stel och nästan
vanvettig blick” med vilken han ser ut i tomheten och oavbrutet mumlar ”obegripliga ord för
sig själv”. Nästan alltid arbetar Zweig med en ramberättelse: en flanör, kanske författarens alter
ego, stöter under en resa ihop med en mystisk.
Zweig, Stefan (författare); Schacknovell [Elektronisk resurs]; 2015; Tal. 1 bibliotek. 2.
Omslag. Zweig, Stefan, 1881-1942 (författare); [Noveller. Urval. Svenska]; Amok / Stefan
Zweig ; översättning: Hugo Hultenberg ; reviderad av Anna Bengtsson; 2015; Bok. 29 bibliotek.
3. Omslag. Zweig, Stefan; Amok [Ljudupptagning].
Temat är besatthet och erotik i en svunnen epok. I Schacknovell skildras ett möte mellan en
excentrisk världsmästare i schack och en okänd medpassagerare på en atlantångare. En
livstrött adlig änka träffar en ung desperado på kasinot i Monte Carlo i en annan berättelse.
Och i titelnovellen löper en kolonialläkare amok,.
Schacknovell. Prästen följde honom utan dröjsmål. Poliskonstapeln, som ännu inte druckit ur
sitt öl, tände avslutningsvis en ny pipa och ämnade just ta på sig sina grova skaftstövlar, då
han lade märke till att Mirkos blick var oavvänt fäst på schackbrädet med det påbörjade
partiet. »Nå, vill du spela klart partiet?« skämtade.
Listen to Pickwick-klubbens efterlämnade papper Audiobook by Charles Dickens, narrated by
Gert Lundstedt.
Zweig, Stefan, 1881-1942; [Schachnovelle. Svenska]; Schacknovell [Ljudupptagning] / Stefan
Zweig : översättning av Hugo Hultenberg; 2015; Tal. 8 bibliotek. 4. Omslag. Zweig, Stefan;
Amok [Ljudupptagning] : [berättelser från världen av i går] / Stefan Zweig ; översättning:
Hugo Hultenberg ; reviderad av Anna Bengtsson.
Kommande - Böcker online på CDON.COM. Bra priser och snabb leverans på Nordens största
varuhus!
. Europa" om författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår: en europés minnen. Hjärtats
oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio
#stefanzweig #mariaschrader · i kväll 19.30 Om Lars Winnerbäck #aftonstjärnan
#bioaftonstjärnan #folketsbio #dokumentärfilm.
28 jun 2015 . De presenteras i omvänd kronologisk ordning, från "Schacknovell" (1942) till
"Amoklöparen" (1922). Och de stilistiska excesserna blir bara mer exalterade ju längre tillbaka

i författarskapet texterna sträcker sig. Med undantag för schacknovellen är huvudpersonerna
besatta av vad man skulle kunna kalla.
. den praktiske spelarens perspektiv". Randy Bauer är själv nationell mästare. Schach in der
Literatur - Udo Harms samlar på ?och recenserar ?romaner, där schack förekommer som tema.
Hans absoluta favoriter är Vladimir Nabokovs ”Han som spelade schack med livet?och Stefan
Zweigs ”Schacknoveller? Språk: tyska.
31 okt 2017 . fram Schacknovell från 1942 och Känslornas irrvägar från 1927. 17 okt 2014 .
Hon står alltid redo att möta livets irrvägar med en lämplig förklaringsmodell ur verktygslådan.
. I känslans klor finns ingen utveckling att tillgå. 28 feb 2013 . Och dikterna låter känslorna
förbli lagrade, bevarade, i berättande partier.
Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig #mariaschrader ·
Card image cap. 2017/11/01 01:38:21. @zitafolketsbio. PREMIÄR PÅ FREDAG: Barndom av
Margreth Olin.En film om barn på barnens villkor. Den mångfaldigt prisbelönade Margreth
Olin har under ett år följt barnen på en förskola.
Fem noveller av österrikaren Stefan Zweig, 1881-1941. Temat är besatthet och erotik i en
svunnen epok. I Schacknovell skildras ett möte mellan en excentrisk världsmästare i schack
och en okänd medpassagerare på en atlantångare. En livstrött adlig änka träffar. Stefan Zweig.
Vita nätter av Fjodor Dostojevskij (kortroman, Ryssland, 78 s.) mp3 15. Lilla smycket av
Patrick Modiano (roman, Frankrike, 127 s.) mp3 16. Män kan inte våldtas av Märta Tikkanen
(roman, Finland, 184 s.) 17. Ett eget rum av Virginia Woolf (3 essäer, England, 156 s.) 18.
Schacknovell av Stefan Zweig (novell, Tyskland, 96 s.).
15 jul 2015 . Så till slut trillar polletten ner; jag såg Johan Ulveson göra ”Schacknovell” som
monolog på teatern för några år sedan. Mannen som kliver in i handlingen, en viss doktor B.,
gör det som i trance, och förskräckt drar han sig sedan tillbaka. För berättaren förklarar doktor
B. varför. Med syfte att pressa honom på.
#stefanzweig#mariaschrader#aftonstjärnan#folketsbio#bioaftonstjärnan . Före
morgonrodnaden 19.30 " Farväl Europa" om författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av
igår: en europés minnen. Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan
#bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig #.
Schacknovell -- Tjugofyra timmar av en kvinnas liv -- Känslornas irrvägar -- Kvinnan och
landskapet -- Amoklöparen. »Det hade inte gått mer än en timme sedan den där kvinnan kom
in i mitt rum och jag hade redan kastat hela min existens över ända och löpte amok ut i
tomheten« En excentrisk världsmästare i schack.
The Urbans : över asfalt och betong / Rusalka Reh ; översättning: Sofia Lindelöf [Kombinerat
materi, TALBOK DAISY, 2012. Hcef.016/LC. Förvandlingen [Ljudbok (CD)] / Franz Kafka ;
översättning: Hans Blomqvist, Erik Ågren, LJUDBOK CD, 2011. Schacknovell [Ljudbok
(MP3)] / Stefan Zweig ; översättning: Hugo Hultenberg.
16 aug 1997 . Jag nämnde som ett exempel Stefan Zweigs berömda schacknovell som för 54 år
sedan gjorde ett stort intryck på mig. Jag läste nyligen om den av en tillfällighet, insåg att
Stefan Zweig inte visste någonting om schack. Min kolumn resulterade i en replik på denna
plats (13/8) av Ulf Eriksson. Jag undrar om.
Schacknovell. av Zweig, Stefan. Förlag: Viatone; Format: Ljudbok (CD); Språk: Svenska;
Utgiven: 2018-01-01; ISBN: 9788793240131. Köp på AdlibrisKöp på Bokus.
27 jul 2015 . Och efter att ha läst fem noveller med samma tema, placerade i en kronologisk
bakvändhet med "Schacknovell" från fyrtiotalet först för att sluta med "Amoklöparen" från
1922 undrar jag utmattad om denna överretning av nervsystemet, dessa av kvalm besatta
ungdomar, detta spelraseri, uppsökandet av de.
En framtida hemmafrus bekännelser [Ljudupptagning] ; Den nergrävde fotbollstränaren! / Elin

Eldestrand. Omslagsbild. Av: Eldestrand, Elin, 1980-. Av: Leining, Gunilla. Utgivningsår: p
2017. Språk: Svenska. Medietyp: Ljudbok, CD. Förlag: Hoi Audio & Swann Audio. ISBN:
978-91-7697-886-3. Anmärkning: Inläsare: Gunilla.
31 okt 2017 . Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig
#mariaschrader. 0❤ 6Normal 4 days ago. i kväll 19.30 Om Lars Winnerbäck #aftonstjärnan
#bioaftonstjärnan #folketsbio #dokumentärfilm. 2❤ 3Normal 6 days ago. Apelrydstårta in the
making..
18.30.
Fem noveller av österrikaren Stefan Zweig, 1881-1941. Temat är besatthet och erotik i en
svunnen epok. I Schacknovell skildras ett möte mellan en excentrisk världsmästare i schack
och en okänd medpassagerare på en atlantångare. En livstrött adlig änka träffar en ung
desperado på kasinot i Monte Carlo i en annan.
24 aug 2015 . Egendomliga människor finns det även i Schacknovell. En oslagbar
världsmästare i schack hamnar på samma fartyg som en man som är märkt av den långa tid
han tillbringade i Gestapos isoleringscell. Det enda som hjälpte honom att överleva mentalt var
en stulen bok om schack. De möts vid.
en ideell förening som driver Kaféverksamhet på Aftonstjärnan i samband med Folkets Bios
filmvisningar samt under gbgfilmfestival. Göteborg.
Schacknovell av Zweig, Stefan: Stefan Zweig (1881-1942) var en österrikisk författare,
journalist och dramatiker av judiskt påbrå. Under 1920- och 1930-talen befann han sig på
höjden av sin karriär och var en av mest lästa författarna i världen samt nära vän med bland
annat Sigmund Freud och Richard Strauss. Vid Hitlers.
23 okt 2008 . Däremot kan vi naturligtvis stöta på gestaltningar av schackets utanpåverk; ett
kringgärdande romantiskt nimbus, den symboliska överbyggnaden, spelarnas psykologiska
karaktärsdrag etcetera. Främst av alla torde Stefan Zweig kunna sägas stå, som med sin
schacknovell från 1941 (av en lustig slump.
Pia Spelar schack med doeden matt. Schacknovell - schackOnline diskussionsforum - 1. Pia
Spela schack med dden - Sandviken Schack. Kontakta. 594Followers. 4.6Raiting.
Freud, Nietzsche och Kafka. [Elib]. Dubbelgångaren by Fyodor Dostoyevsky( Recording ) 1
edition published in 2015 in Swedish and held by 1 WorldCat member library worldwide.
Schacknovell by Stefan Zweig( Recording ) 1 edition published in 2015 in Swedish and held
by 1 WorldCat member library worldwide.
Nedan följer en liten schacknovell. Hoppas ni har lika stort nöje av att läsa den som jag hade
att skriva den. Sagan om Billy, Cege och Nisse Billy och Cege spelade i samma klubb och en
dag sa Billy: “Det blir turnering på klubben, du är väl med?” “Vad är det för betänketid?”
undrade Cege. “Vet inte, det.
Världen av igår: en europés minnen. Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell.
#aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig #mariaschrader. 0 65:16 PM Oct 31,
2017. i kväll 19.30 Om Lars Winnerbäck #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio
#dokumentärfilm. 2 39:23 AM Oct 30, 2017.
5 feb 2016 . Kände att jag var tvungen återvända till Stefan Zweig och läsa någon av hans
kortnoveller. I denna nyutgåva från 2015 finns en av hans mest kända Schacknovell. Visst
märker jag att det inte är en nutida författare men samtidigt känns hans sätt att skriva modernt.
Finns förvisso ett uttryck som fascinerar mig.
29 jul 2015 . NOVELLER. Stefan Zweig var en litterär fixstjärna som fått en remarkabel
renässans 115 år efter sin debut. Den självbiografiska ”Världen av igår” blev det sista han
skrev innan han tog livet av sig under sin exil i Brasilien 1942. Samma år skrev han
”Schacknovell” som ingår i den volym med Zweigs.

Fem noveller av österrikaren Stefan Zweig, 1881-1941. Temat är besatthet och erotik i en
svunnen epok. I Schacknovell skildras ett möte mellan en excentrisk världsmästare i schack
och en okänd medpassagerare på en atlantångare. En livstrött adlig änka träffar en ung
desperado på kasinot i Monte Carlo i en annan.
i kväll 19.30. Hyllad dokumentärfilm. " . är publikfriande på det rätta sättet: intensiv,
närgången och känslostark. Ett feministiskt befrielseprojekt i ord och bild. Den perfekta
medicinen för alla som är metoo-deprimerade" skriver Helena Lindblad i DN. #aftonstjärnan
#bioaftonstjärnan #folketsbio #käpphästar.
»Amok« är ett urval av Stefan Zweigs mest älskade noveller i lyxutförande: Schacknovell
(1942), Tjugofyra timmar av en kvinnas liv (1927), Känslornas irrvägar (1927), Kvinnan och
landskapet (1922) och Amoklöparen (1922). En vacker änka sammanträffar med en ung adlig
desperado vid rouletten på casinot i Monte Carlo.
Masters of Technique: En antologi över samtida schacknoveller. Masters of Technique: The
Mongoose Anthology of Chess Fiction is the first chess fiction anthology of contemporary
stories, ever published. Mongoose Press has collected the best work from twelve of the most
talented chess fiction writers of the past decade.
Schacknovell [Ljudupptagning] / Stefan Zweig ; översättning: Hugo Hultenberg. Omslagsbild.
Av: Zweig, Stefan. Utgivningsår: cop. 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Ljudbok, MP3. Förlag:
Viatone. ISBN: 978-87-93240-12-4 87-93240-12-0. Anmärkning: Ljudbok (mp3). Inläsare:
Gert Lundstedt. Originaltitel: Schachnovelle.
Schacknovell (2015). Omslagsbild för Schacknovell. Av: Zweig, Stefan. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Schacknovell. Reservera. MP3 (1 st), Schacknovell MP3 (1 st)
Reservera. Markera:.
Hans färgstarka berättelser är ofta likartat uppbyggda med en ganska anonym jagberättare, som
under sällsamma omständigheter träffar på en hemlighetsfull person som yppar sin livshistoria
för honom. I "Schacknovell" händer detta på en passagerarångare från New York till Buenos
Aires, i "Amok" under en ångbåtsfärd.
Page 1. Schacknovell (1942) 7. Tjugofyra timmar av en kvinnas liv (1927) 85. Känslornas
irrvägar (1927) 171. Kvinnan och landskapet (1922) 285. Amoklöparen (1922) 319.
. schackmatch · schackmatchen · schackmatt · schack-matt · schackmästare · schackmästaren ·
schackmästarens · schackmästarnas · schacknestor · schacknovell · schackolympiaden ·
schack-os · schackparti · schackpartier · schackpartiet · schackpedagogik · schackpedagogiska
· schackpjäs · schackpjäsen · schackpjäser.
18 mar 2017 . Nationalitet, sterrikare. Språk, Tyska. Debutverk, Vergessene Träume.
Framstående verk, Schacknovell · Amok · Brev från en okänd kvinna · Världen av i går.
Make/ maka, Friderike Maria von. Winternitz ( 19201938 ; skilsmässa ) Lotte Altmann (
19391942 ). Namnteckning. Stefan Zweig Signature 1927.jpg.
Världen av igår: en europés minnen. Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell.
#aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig #mariaschrader.
aftonstjarnansfilmochkafe photos download. i kväll 19.30 Om Lars Winnerbäck
#aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #dokumentärfilm.
30 aug 2015 . Han skrev ett stort antal kortromaner, den mest kända är kanske Schacknovell ,
och många av hans berättelser har också filmatiserats. Zweig skrev även biografier, bland
annat en om Marie Antoinette, essäer och drama. 1934 flydde Zweig till London och hans flykt
undan nazismen fortsatte sedermera till.
Twitter · Pinterest · Tumblr . Före morgonrodnaden 19.30 " Farväl Europa" om författaren
Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår: en europés minnen. Hjärtats oro. Ett brev från en
okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig

#mariaschrader. 6 0 1w ago Share Download.
Temat är besatthet och erotik i en svunnen epok. I Schacknovell skildras ett möte mellan en
excentrisk världsmästare i schack och en okänd medpassagerare på en atlantångare. En
livstrött adlig änka träffar en ung desperado på kasinot i Monte Carlo i en annan berättelse.
Och i titelnovellen löper en kolonialläkare amok,.
För eftervärlden har han blivit mest ihågkommen för självbiografin Världen av igår och för
sina noveller, särskilt då den ofta tryckta Schacknovell. Den historiska tematiken blir intrikat
genom Maria Schraders film om författaren Zweig. En omåttligt framgångsrik
populärhistoriker glöms bort, men når en renässans genom de.
28 aug 2015 . Den inledande ”Schacknovell” skrev Zweig under åren 1938-41 under
exiltillvaron i Brasilien, men berättelsen publicerades först efter Zweigs död i december 1942.
Historien handlar om hur den unge och till synes oövervinnerlige världsmästaren i schack,
Mirko Czentovic, möter sin jämlike ombord på en.
Aftonstjärnans Film och Kafé ( @aftonstjarnansfilmochkafe ) . Före morgonrodnaden 19.30 "
Farväl Europa" om författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår: en europés minnen.
Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan
#folketsbio #stefanzweig #mariaschrader.
aftonstjarnansfilmochkafe · @aftonstjarnansfilmochkafe . Före morgonrodnaden 19.30 "
Farväl Europa" om författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår: en europés minnen.
Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan
#folketsbio #stefanzweig #mariaschrader. 0. 6.
. författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår: en europés minnen. Hjärtats oro. Ett brev
från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan #folketsbio #stefanzweig
#mariaschrader. 10/31/2017 6:16:35 PM 0 6. i kväll 19.30 Om Lars Winnerbäck #aftonstjärnan
#bioaftonstjärnan #folketsbio #dokumentärfilm.
Det finns mer att upptäcka av Mark Twains författarskap förutom de berömda romanerna om
Tom Sawyer och Huckleberry Finn. "På Mississippifloden : minnen, händelser och äventyr" är
på en gång reseskildring och självbiografi sjudande av nostalgi, satir och melankoli.
Författaren återvänder till Mississippifloden där han.
Hans absoluta favoriter är Vladimir Nabokovs ”Han som spelade schack med livet” och Stefan
Zweigs ”Schacknoveller”. Språk: tyska. Wang´s Chesshouse har en recensionsavdelning,
"Patzer´s Book Reviews", med korta recensioner. John Watsons bokrecensioner publiceras på
London Chess Centres hemsida.
13 jul 2015 . Den första, Schacknovell, lyckas göra ett parti schack oerhört spännande. Jag har
aldrig varit med om maken. Det hjärtskärande att läsa hur Zweig försöker vända andra
världskrigets brutalitet till en liten liten fördel där ett av nazisternas offer har lärt sig allt om
schack, men också halvt förlorat förståndet.
ZWEIG,S.: Schacknovell. Inl.: Hugo Hultenberg. (finns endast som mp3-cd-skiva).
ZWEIGBERGK,von H.: Anna och Mats bor inte här längre. Inl.: författaren. (finns endast som
mp3-cd-skiva). ZWEIGBERGK,von H.: Ur vulkanens mun. Inl.: författaren.
ZWEIGBERGK,von H.: Sånt man bara säger. Inl.: författaren. YAN,M.:.
Världen av i går : en europés minnen. Omslagsbild. Av: Zweig, Stefan. Utgivningsår: 1943 (tr.
1945). Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Facklitteratur. Förlag: Skoglund.
Originaltitel: Die Welt von Gestern. Antal sidor: 356 s. Logga in för att reservera titeln. Lägg i
minneslista. Finns även som: Bok [2011] · Bok [2013].
Aftonstjärnans Film och Kafé ( @aftonstjarnansfilmochkafe ) . Före morgonrodnaden 19.30 "
Farväl Europa" om författaren Stefan Zweigs liv i exil. Världen av igår en europés minnen.
Hjärtats oro. Ett brev från en okänd. Schacknovell. #aftonstjärnan #bioaftonstjärnan

#folketsbio #stefanzweig #mariaschrader.
Available, Library, Return date, Department, Location, Shelved at. Yes (1 of 1), Kista
bibliotek, Vuxen, Ljudbok, Hce/LC: Zweig, Stefan, Opening hoursfor Kista bibliotek.
Monday10:00 - 21:00; Tuesday10:00 - 21:00; Wednesday10:00 - 21:00; Thursday10:00 - 21:00;
Friday10:00 - 21:00; Saturday10:00 - 21:00; Sunday10:00.
pressrelease carl-einar häckner på aftonstjärnan extraföreställningar i vår hysteriskt
vansinnestrolleri, monologer och visor i en isbjörnssaga för att hålla värmen. en föreställning
om det viktigaste, det finaste. det som gör oss till människor. om att bli rånad på en bit av sitt
liv. om våra svarta hål. om skrattet som ventil i en.
1 sep 2017 . Liksom memoarerna skrevs schacknovellen under hans tid i nord- och
sydamerikansk exil, innan han i februari 1942 begick självmord i Brasilien tillsammans med
sin hustru och sekreterare Lotte. Som jude tvingades han fly den tyskspråkiga värd där han
varit en så central gestalt, men till skillnad från.
Stefan Zweig. Stefan Zweig c:a 1912. Född, 28 november 1881 · Wien, Österrike-Ungern.
Död, 22 februari 1942 (60 år) Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien. Yrke, Romanförfattare,
dramatiker, journalist, biograf. Nationalitet, Österrikare. Språk, Tyska. Debutverk, Vergessene
Träume. Framstående verk, Schacknovell · Amok
19 jul 2015 . Detta mörker tar hos Zweig inte minst gestalt i hans berömda ”Schacknovell”,
författarens sista verk, färdigskrivet blott dagar innan självmordet. Den utspelar sig delvis på
nämnda Hotel Metropole (Gestapos högkvarter), där berättelsens lika kultiverade som
mysteriöse Doktor B i månader pendlar mellan.
Stefan Zweig, född 28 november 1881 i Wien, Österrike-Ungern, död 22 februari 1942 i
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasilien (självmord), var en österrikisk författare. Zweig var en av
sin tids mest uppburna författare, läst och beundrad världen över, tills den politiska
situationen drev honom i landsflykt efter Adolf Hitlers.
Helt okej med regn .......... Författaren .......... 2 cd. Zubicky, Sioma ....... Med förintelsen i
bagaget ........ Gerhard Hoberstorfer .... 3 cd. Zweig, Stefan....... Schacknovell ............. Gert
Lundstedt ........ 3 cd. Zweigbergk, Helena von . Anna och Mats bor inte här längre .
31 okt 2009 . Schacknovell. Skol-SM. Det är helt tyst i spellokalen. Klockan tickar och allt står
stilla. Jag sitter på stolen, tittar på ställningen, lutar mig tillbaka och känner mig självsäker. Jag
ser framför mig alla de olika varianterna hon kan spela. Allt verkar gå min väg och
motståndaren ser besvärad ut och drar en djup.
Stefan Zweig (1881-1942) var en österrikisk författare, journalist och dramatiker av judiskt
påbrå. Under 1920- och 1930-talen befann han sig på höjden av sin karriär och var en av mest
lästa författarna i världen samt nära vän med bland annat Sigmund Freud och Richard Strauss.
Vid Hitlers maktövertagande flyttade Zweig.
Nu utkommer en ny, fullmatad volym efter succén med »Världen av i går«.»Amok« är ett
urval av Stefan Zweigs mest älskade noveller i lyxutförande: Schacknovell.
I Schacknovell skildras ett möte mellan en excentrisk världsmästare i schack och en okänd
medpassagerare på en atlantångare. En livstrött adlig änka träffar en ung desperado på kasinot
i Monte Carlo i en annan berättelse. Och i titelnovellen löper en kolonialläkare amok, besatt av
tanken på en av sina patienter. MediaNr:.
Stefan Zweig (1881-1942) var en österrikisk författare, journalist och dramatiker av judiskt
påbrå. Under 1920- och 1930-talen befann han sig på höjden av.
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