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Salammbô Gustave Flaubert Hent PDF Forlaget skriver: Efter den første puniske krig er Karthago ude af
stand til at honorere de løfter, som byen har givet sin hær af oprørske lejetropper.

En af oprørernes ledere, Mathô, er besat af Salammbô, en præstinde ved Tanits tempel og datter af feltherren
Hamilkar Barka. Med hjælp fra den frigivne slave Spendius stjæler Mathô zaïmfen, gudinden Tanits hellige
slør, og udfordrer Salammbô til at hente det i oprørernes lejr. Men sløret er byens beskytter, og den, der

berører det, vil dø.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Gustave Flaubert (1821-1880) var en fransk forfatter. Med bøger som Madame Bovary og Følelsernes
opdragelse overskred han datidens grænser for anstændighed og udvidede samtidig grænsen for, hvor

realistisk fiktionen kan fremstå i litterær form. Af andre betydelige værker kan nævnes Den hellige Antonios’
fristelser, Salammbô og Tre fortællinger.
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