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Havets børn Joseph Conrad Hent PDF Ombord på skibet Narcissus fra Bombay er der blandt besætningen en
sort mand, James Holdt, som er dødeligt syg af tuberkulose. Han tilbringer det meste af overfarten i køjen i en
lille separat kahyt, og besætningen er delt i spørgsmålet om, hvorvidt han overhovedet er syg, og om han i så

fald har ret til at være det, da en storm næsten sænker skibet.

Havets børn er en af verdenslitteraturens store søromaner og et studie i de psykologiske spændinger i det
lukkede miljø ombord på et sejlskib.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Joseph Conrad (1857–1924) var en polsk forfatter. I sine 30 år som forfatter nåede han at skrive ikke færre
end 19 romaner, et hav af noveller og en håndfuld erindringer og essays. Han regnes som en vigtig

foregangsmand for den moderne litteratur, og hans mest indflydelsesrige værk er Heart of Darkness (1902, da.
Mørkets hjerte, 1956), som handler om kaptajn Marlows rejse ind i Afrikas jungle og i den menneskelige

psyke.

 

Ombord på skibet Narcissus fra Bombay er der blandt besætningen
en sort mand, James Holdt, som er dødeligt syg af tuberkulose. Han
tilbringer det meste af overfarten i køjen i en lille separat kahyt, og
besætningen er delt i spørgsmålet om, hvorvidt han overhovedet er
syg, og om han i så fald har ret til at være det, da en storm næsten

sænker skibet.

Havets børn er en af verdenslitteraturens store søromaner og et studie
i de psykologiske spændinger i det lukkede miljø ombord på et

sejlskib.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Joseph Conrad (1857–1924) var en polsk forfatter. I sine 30 år som
forfatter nåede han at skrive ikke færre end 19 romaner, et hav af
noveller og en håndfuld erindringer og essays. Han regnes som en
vigtig foregangsmand for den moderne litteratur, og hans mest
indflydelsesrige værk er Heart of Darkness (1902, da. Mørkets

hjerte, 1956), som handler om kaptajn Marlows rejse ind i Afrikas
jungle og i den menneskelige psyke.
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