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En antisemits erindringer Gregor von Rezzori Hent PDF Forlaget skriver: Fra barnsben har Gregor lagt øre til
faderens tirader mod nyrige jøder, der opkøber alle de bedste jagtrevirer i Steiermark, for slet ikke at tale om

bedstemoderens instinktive foragt for krumme næser. Alligevel kan han allerede som dreng finde på at
invitere Wolf Goldmann indenfor på godset i Bukovina, og senere falder han for den ene jødiske kvinde efter
den anden – fra indehaveren af en ydmyg butik kun et par gader fra Bukarests luderkvarter til societydamen

med stambord på American Bar i Wien. Men er det så nemt at slippe af med et nedarvet had?

En antisemits erindringer er en roman om det splintrede Østrig-Ungarn i mellemkrigstiden. Gregor, der har
mere end fornavnet til fælles med bogens forfatter, opruller i fem erindringsglimt sin forfaldshistorie. Det
bliver til en nådesløs skildring af en verden efter »verden af i går«, med nye landegrænser og gamle

fordomme, hvor en deklasseret adelsmand skal lære at begå sig mellem armenske playboys, eksilrussere,
overbeviste nazister og ikke mindst jøderne, så længe det varer.

"Rezzori beskæftiger sig med de vigtigste problemer i vor tid; hans stemme har den foruroligende, magiske
kraft, der kendetegner en sand fortæller." –Elie Wiesel

"... skiftevis engageret og distanceret, vittig og sørgelig, følsom og hjerteløs" –Bruce Chatwin

"Nådesløs i sin udlægning af de bekvemme holdninger, der blåstempler de mest modbydelige regimer: En
antisemits erindringer forvandler selvanklagen til en nuanceret og uforsonlig etik ..." –The Guardian

"... en helt uomgængelig bog, hvis man ønsker at forstå – konkret, fysisk, hudnært – de fjerntliggende,
tilsyneladende uskyldige årsager til den største ondskab." –Claudio Magris

"Rezzori er på ingen måde en menneskeven, men snarere en charmerende misantrop og fritænker. Vi kan
takke ham for den mest bekymrende definition af ironi, hans foretrukne maske: 'Latter affødt af had'." –Ulrich

Weinzierl, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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