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Mefisto Klaus Mann Hent PDF Ny Klaus Mann-roman i Rosinantes klassikerserie. Mefisto bygger på Manns
egne oplevelser i Tyskland før hans selvvalgte i eksil i 1933 og blev i samtiden opfattet som en nøgleroman.

Mefisto handler om en mand og hans karriere, om det ondes natur, kunstnerskab og galskab og om
mennesker, der tilintetgøres i magtens skygge.  Den ærgerrige Hendrik Höfgen avancerer i løbet af få år fra
provinsskuespiller til stjerne ved Statsteatret i Berlin. Mens nazisterne kommer til magten, tvinges han til at
vælge mellem sin politiske overbevisning og en storslået karriere som marionet i Det Tredje Rige. Hans

skæbne væves derfor ind i en langt større historie og synliggør de psykologiske og sociale forudsætninger for
nazismens fremmarch. Romanen blev filmatiseret i 1980 med Klaus Maria Brandauer i hovedrollen. Pressen
skriver: »En af de vigtigste tyske eksil-romaner.« – Kristeligt Dagblad »Mesterværk.« – Weekendavisen
»Velskrevet ... underholdende.« ***** – Politiken »Interessant og morsom ... historien er fantastisk.« –

Information »En forrygende fortælling.« – bogblogger.dk
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