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FYRSTEN av Niccolò Machiavelli kommer nå i ny utgave i serien Cappelens upopulære skrifter.
Dette er et av verdenshistoriens mest berømte politiske verker. Hvem kjenner ikke begrepet
”machiavellisme”? – Men "Fyrsten" er langt mer enn dette: Jon Bingens fyldige forord viser ikke bare at
verket kan tolkes på mange måter det viser også hvordan Machiavelli har stilt spørsmålene på en måte som i
høyeste grad angår oss nettopp i dag.
Med Machiavellis forfatterskap begynner moderne politisk filosofi i Europa. Hans betraktninger er summen av
et livs erfaringer fra en tidsalder som er usedvanlig rik på fengslende personligheter, merkelige
herskerskjebner og nesten utrolige oppfinnelser og oppdagelser.

Fyrsten er derfor evig aktuell og fascinerende både ved sine stimulerende politiske problemstillinger og ved
sine gløtt inn i den spennende tiden som renessansen var.
Nr.
43 i Cappelens upopulære skrifter.
«Tore Vagn Lid briljerer med sitt unike teaterunivers … Jeg vil absolutt anbefale alle å se Fyrsten.»
Teaterungdom.no Det ledende teatret i Norge. Få en uforglemmelig aften hos oss! Kashmir er navnet på et
vakkert fjellområde og tidligere fyrstedømme, som i dag er delt mellom India og Pakistan. Deler av
befolkningen ønsker uavhengighet, mens. Hjemmeside for IdaLou Larsen. Av William Shakespeare
Gjendiktet av Øyvind Berg Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs Det ledende teatret i Norge.
Få en uforglemmelig aften hos oss! Osmanene. Osmanene var tyrkere med muslimsk tro. På 1300-tallet tok de
kontroll over store deler av Balkan.
Osmanene ville ekspandere videre i Europa og utfordret. De franske opplysningsfilosofene. Fra Jostein
Gaarder: Sofies verden – Vi går rett på sak, sa Alberto. – Etter Hume var den neste store systembyggeren
tyskeren. I seinmiddelalderen var de fleste samfunnene i Europa stendersamfunn. Geistlighet, adel og en
tredjestand møtte i stenderforsamlinger. I de fleste landene fikk ikke. Bårdshaug Herregård, historisk hotell og
herskapelig herregård 30 min utenfor Trondheim. Overnatting, selskap, møtelokaler, kurslokaler og restaurant.
I gode dagar, i vonde dagar (Frode Grytten) Som livspartnere har Albert og Anna dyrket sin hage som de har
dyrket hverandre. Men nå er Anna i ferd med å forsvinne.

