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Thaïs Maria Helleberg Hent PDF Thaïs er kendt fra historiske kildeskrifter som den græske hetære der satte
ild til persernes berømte palads, Persepolis. I romanen fortæller Maria Helleberg den forrygende historie om
Thaïs’ liv, fra hun som ung pige er i lære som hetære i Athen, til hun som aldrende "dronningemoder" ser

tilbage på sit dramatiske liv.

Thaïs fra Athen er det sidste øjenvidne til den historiske udviklingsproces, der førte fra det klassiske
Grækenlands små bystater til hellenismens "globalisering". Til skriveren Menandros fortæller hun om sit
kærlighedsforhold til soldaten Ptolemaios, der endte som konge af Ægypten, og om sit møde med den

makedonske drengekonge, Alexandros den Store, som erobrede verden.

Under nedskrivningen af Thaïs’ erindringer bliver en anden verden til for eunukken Menandros.
Fortroligheden med hetæren, der ligesom han selv er udgrænset af den officielle historie, forvandler ham og

sender ham ind i den menneskelige verden, han hidtil kun har været tilskuer til.
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