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Thomas Mann Hermann Kurzke Hent PDF THOMAS MANN – Vi kender ham som en af Tysklands største
forfattere. Vi kender hans værker, ikke mindst mesterromanerne Buddenbrooks, Trolddomsbjerget, Josef og
hans brødre og Doktor Faustus. Men hvem var Thomas Mann? ”Lad verden kende mig,” skrev han i sin
dagbog, ”men først når alt er borte.” Med denne store biografi – den første på dansk – får vi muligheden.

Hermann Kurzke tegner et fascinerende og dybdeborende portræt af forfatteren og mennesket Thomas Mann,
som medtager både de ydre begivenheder i hans tilværelse og det mindst lige så rige og komplicerede indre
liv, som kun fandt vej til dagbogen og til de skønlitterære værker. Vi møder en mand, der søgte harmoni og
orden i sit liv, men som samtidig førte store kampe både personligt og politisk. Personligt ikke mindst

kampen med den latente homoseksualitet og den mangeårige konflikt med broderen Heinrich Mann; politisk
først og fremmest kampen mod nazismen, som førte til, at han i 1936 blev frataget sit tyske statsborgerskab

og påtvunget det eksil, hvorfra han aldrig for alvor vendte tilbage.
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