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fornægter, sandsiger og seer, der med profetisk kraft tordner og lyner og ind imellem lokker fløjtetoner så
liflige som spovens og søndenvindens." - Søren Noe-Nygaard, Vestkysten "Der findes i denne bog nogle af
Nietzsches skønneste billeder og dybeste tanker, ligesom den indeholder de mest ejendommelige vidnesbyrd
om hans sinds mægtige grebethed." - Professor Harald Høffding "´Således talte Zarathustra’ er Nietzsches

berømteste værk ... I Zarathustra-bogen folder Nietzsche sig ud i mægtige visioner, i billeder af høj digterisk
kvalitet." - K. Grue-Sørensen, Berlingske Aftenavis "Dunkel og dyb, højtflyvende og virkelighedsfjern,

profetisk og fremtidsdrukken - en opbyggelsesbog for frie ånder - en god bog er det. En bog, der er lys ved
sin livsglæde, dunkel ved sit gådesprog - en bog for åndelige bjergbestigere og vovehalse." - Georg Brandes
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