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Stærke sind og vilde skæbner Joseph Conrad Hent PDF I Joseph Conrads fem noveller møder vi forrædere,
anarkister og ensomme mænd, men som det ofte er tilfældet er det ikke alle, der lider en voldsom skæbne,
som også har et stærkt sind. Som når en soldat, der er gået i krig uden at tage personlig stilling til krigens

årsager, gradvist tynges af de komplicerede moralske overvejelser. I de fem noveller er det livets
kompleksitet, der er styrende for den stærke og spændende handling, som er så karakteristisk for Joseph

Conrads forfatterskab.

Samlingen indeholder novellerne:

Duellen
Bæstet

Forræderen
En Anarkist
Il conde

Gaspar Ruiz

Joseph Conrad (1857-1924) var en polsk-britisk forfatter, der anses for at være en af de bedste forfattere inden
for engelsksproget litteratur. Han var en vigtig forgangsmand inden for den moderne litteratur og har

inspireret forfattere som Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og Joseph Heller. Mange af Joseph Conrads
romaner har været inspiration til populære film. Francis Ford Coppolas filmklassiker "Dommedag nu" fra
1979 er baseret på Joseph Conrads "Mørkets hjerte", Alfred Hitchcocks film "Sabotage" fra 1936 bygger på
Joseph Conrads "Den hemmelige agent", og Ridley Scotts film "The Duellists" er baseret på Joseph Conrads

"Duellen".
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