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Wolf Hall Hilary Mantel Hent PDF "Kast Cromwell i fangehullet om morgenen, og om aftenen vil han sidde
på en blød pude og spise lærketunger, og alle fangevogterne vil skylde ham penge."

Året er 1527, og England er på randen af sammenbrud. Henry VIII sidder på tronen, men har ingen arving.
Hans nærmeste rådgiver, kardinal Wolsey, har fået pålagt at opnå skilsmisse, så kongen kan blive gift med

Anne Boleyn. Men paven nægter - og Wolsey falder.

Wolseys fald baner vejen for hans protegé, den ambitiøse Thomas Cromwell. Søn af en brutal smed, politisk
geni, forfører, bølle og en mand med et særligt talent for at manipulere mennesker og begivenheder. Han er
hensynsløs i forfølgelsen af egne interesser og går ikke af vejen for at lægge sig ud med parlamentet, den
herskende adel og selveste pavedømmet i sit forsøg på at reformere og genrejse England efter kongens og

egne ønsker.

Wolf Hall er en storslået, moderne og mesterligt fortalt roman om opkomlingen Thomas Cromwells vej til
magtens allerøverste tinder - om magtens skønhed og brutalitet, om det politiske spil og hoflivets psykologi,
og om hvordan én mands begær får vidtrækkende religiøse, politiske og sociale konsekvenser, der giver

genlyd langt ud i resten af Europa.

 

"Kast Cromwell i fangehullet om morgenen, og om aftenen vil han
sidde på en blød pude og spise lærketunger, og alle fangevogterne vil

skylde ham penge."

Året er 1527, og England er på randen af sammenbrud. Henry VIII
sidder på tronen, men har ingen arving. Hans nærmeste rådgiver,
kardinal Wolsey, har fået pålagt at opnå skilsmisse, så kongen kan
blive gift med Anne Boleyn. Men paven nægter - og Wolsey falder.

Wolseys fald baner vejen for hans protegé, den ambitiøse Thomas
Cromwell. Søn af en brutal smed, politisk geni, forfører, bølle og en

mand med et særligt talent for at manipulere mennesker og
begivenheder. Han er hensynsløs i forfølgelsen af egne interesser og
går ikke af vejen for at lægge sig ud med parlamentet, den herskende
adel og selveste pavedømmet i sit forsøg på at reformere og genrejse

England efter kongens og egne ønsker.

Wolf Hall er en storslået, moderne og mesterligt fortalt roman om
opkomlingen Thomas Cromwells vej til magtens allerøverste tinder -
om magtens skønhed og brutalitet, om det politiske spil og hoflivets

psykologi, og om hvordan én mands begær får vidtrækkende
religiøse, politiske og sociale konsekvenser, der giver genlyd langt

ud i resten af Europa.
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