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essays, foredrag og mindetaler, som på smukkeste vis supplerer hans berømte selvbiografi "Verden af i går".
Bogen indeholder femten stærkt personlige skildringer af mennesker, han har stået nær, og byer, han har levet

sig ind i. Udvalget indledes med et foredrag om Wien af i går, derefter følger portrætter af litteraten og
zionisten Theodor Herzl, af Hugo von Hofmannsthal, Sigmund Freud, Emile Verhaeren og Maxim Gorki, af
Toscanini og Bruno Walter, og skildringer af Salzburg, Oxford, Brügge, Chartres, Tolstojs grav, Algier,
Benares og Brasilien. Stefan Zweig (1881-1942) var en østrigsk forfatter, dramatiker og journalist. Han
voksede op i Wien i et velhavende, jødisk hjem, studerede filosofi og litteraturhistorie og blev som ung

forfatter del af de avantgardistiske kredse. I 1920‘erne og 30‘erne var han en af Europas førende forfattere.
Zweig havde, som pacifist, med gru oplevet Første Verdenskrigs rædsler. Da Hitler kom til magten, slog han
sig ned i England og rejste derfra videre til USA og Brasilien. I fortvivlelse over Europas fremtidsudsigter

begik han og hans hustru selvmord i 1942.
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