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Machiavelli Erik Pouplier Hent PDF Forlaget skriver: Machiavelli er en af middelalderens mest berømte
statsmænd. Erik Poupliers "Machiavelli" er romanen om den fattige dreng (født i 1469 i den italienske bystat
Firenze), som lynhurtigt arbejder sig op til statssekretær og diplomatisk gesandt. Han afslutter blandt andet
den 15 år lange, bitre krig med Pisa.
Machiavelli oplever storhed midt i en tid fyldt med råhed, mord, blodige hævnakter, ustandselige krige,
sammensværgelser og barske katolske kirkefyrster … Og til slut bliver han selv offer for nye magthaveres
spil.
Erik Poupliers roman om Niccolo Machiavelli er den første, der nogensinde er skrevet om den forkætrede
statsmand, hvis tanker og taktik kan være opskriften på både magt og fordærv.
Erik Pouplier (f. 1926) har ved siden af sit arbejde som journalist skabt sig et omfattende og mangfoldigt
forfatterskab. Mange af Erik Poupliers romaner foregår i Provence i Frankrig, og han har endvidere skrevet
flere uformelle og hyggelige guidebøger om regionen baseret på hans mange ferier og ophold der.
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