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Denne bog belyser Danmarkshistoriens vigtigste personopgør: konflikten mellem Christian IV og Tycho Brahe. Det har altid været en gåde, hvad der fik astronomen til at forlade Danmark og hvad der forårsagede hans pludselige død i Prag. Svaret ligger gemt i
gamle bøger og vil her blive fremlagt. Med udgangspunkt i den høje kviksølvkoncentration, som specialister har påvist i skæg og hår fra graven, redegøres der for den skjulte
sammenhæng mellem forekomsten af det giftige tungmetal, den afdødes ærkefjende
Mercurius, planeten Merkur, gudernes budbringer, hermetismens grundlægger og mordet
på en sagnkonge. Ifølge eget udsagn blev Hamlets far forgivet med en helvedessaft, der
jager gennem kroppens porte og gyder, som var den kviksølv. Øresundskrigen var et renæssancedrama med kosmologiske dimensioner, for i snæver bane omkring den unge
solkonge kredsede der en ånd med uovertruffen kunstnerisk begavelse.
Peter Andersens bog er ikke en hæsblæsende roman, man sluger i ét hug, men en akademisk redegørelse, skrevet så de fleste kan forstå den. (Kristeligt Dagblad)
Peter Andersen has assembled a large mass of evidence and is very well read. I think
this is a book which shall fall totally or stand tall with time. (Else Cederborg)
Også omtalt i international presse.
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