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Kirkegården i Prag Umberto Eco Hent PDF Forlaget skriver: Kirkegården i Prag er en fortælling fra 1800-
tallet om et Europa i oprør; en fortælling om et Europa, der søger en syndebuk. Solgt i mere end 8000

eksemplarer.

Udadtil er Simone Simonini antikvitetshandler i Paris. Men bag den stilfærdige facade gemmer sig en person,
som forfalsker adskillige breve og andre dokumenter. Ét af antikvitetshandlerens dokumenter skal vise sig at

være fatalt: Zions Vises Protokoller. Protokollerne foregiver at beskrive en jødisk pagt om
verdensherredømme indgået på en kirkegård i Prag. Simoninis forfalskninger skal komme til at ændre

historiens gang. 

Pressen skriver:
»Mester Eco leverer en underfundig skrøne om antisemitisme og politiske rævekager i det 19. århundredes

turbulente Europa... en rasende energi og ustyrlig fortællefryd«
 - Lars Bonnevie, Weekendavisen  

»Det er elegant, sofistikeret og eftertænksomt ... en fremragende postmoderne og overvældende monstrøs
historie om litteratur og liv, komplot og konspirationer.«

***** - Bo Tao Michaëlis, Politiken

»Fascinerende ... Det er stærkt underholdende at følge Ecos fortælling om den madglade spion i hans arbejde
med at fabrikere ´troværdige´ efterretninger til de hemmelige tjenester i Italien og Frankrig.«

**** - Svend Skriver, Ekstra Bladet

»Denne fabulerende og fabelagtige roman«
***** - Niels Houkjær, Berlingske

»Det er stor litteratur - og betegnelsen ´mesterværk´ er ikke helt forkert.«
 - Per Høgh, Dagbladet Ringkøbing-Skjern 

***** - Nordjyske Stiftstidende

****  - Børsen
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