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For sine udgivelser af Giambattista Vico Den nye Videnskab, Niccolò Machiavelli Fyrsten og Niccolò
Machiavelli Drøftelser af Livius er Forlaget HELIKON blevet tildelt
Det Italienske Udenrigsministeriums oversætterpris 2005 på Euro 10.000,00.
»Det er et revolutionært skrift, der gør op med al den kønne officielle næstekærlige snak, som magthavere på
alle niveauer hælder i hovedet på deres undersåtter. Klart og koncist giver bogen en konkret brugervejledning
i, hvordan man opnår magt og bevarer den, og hvordan man skal undlade at undertrykke sig selv. Bogen er let
at læse med sit klare, præcise, provokerende sprog fra 12 år og opad. Den vil med lidt held gøre livet lige så
surt for alle disse middelmådige magthavere på alle niveauer, som det kommunistiske manifest gjorde det i
1848.«
- lektørudtalelse af Martin Hjelmborg.
Andre bøger fra forlaget HELIKON: Søg på forfatternavnene: Vico, Machiavelli, Stirner, Dietrich Eckart,
Svetlana Wolder, Gustave Le Bon
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