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En stor og foruroligende roman om menneskesindet og de kræfter, der styrer det. Et litterært hovedværk fuld
af etiske dilemmaer. Jim er overbevist om, at han er født under en lykkestjerne, der vil sikre ham mod
tilværelsens anslag.
Det skib, han er styrmand på, støder på et underjordisk rev og begynder at synke. Besætningen springer i
bådene og overlader 800 pilgrimme på vej mod Mekka til deres egen skæbne i lastrummet. Men båden
undsættes, og det efterfølgede søforhør afslører forræderriet.
Jim står i midt i en skæbnesvanger konflikt, som han ikke kan redde sig ud af og resten af sit liv kæmper han
for at genvinde sin selvrespekt og få fred med sin samvittighed. En kamp, der bliver hård og nådesløs. Bogen,
der udkom første gang i 1900, udgies her i Mogens Boisens oversættelse med et forord af forfatteren Kristian
Bang Foss. Pressen skriver: »Joseph Conrads mesterlige roman Lord Jim om en forrevet romantiker, en
sjælevrider i Dostojevskijs følge, men også en moderne type i en absurd verden.« – Torben Brostrøm,
Information »Ingen har bedre end Joseph Conrad gjort etiske dilemmaer levende.
’Lord Jim’ er en af den slags bøger, der viser, hvad litteratur kan.« ****** – Thomas Bredsdorff, Politiken

Et litterært hovedværk fuld af etiske dilemmaer. Joseph Conrad, Lord Jim (Taschenbuch): Ein Klassiker der
Weltliteratur›Lord Jim‹ ist neben der Erzählung ›Herz der Finsternis‹ das wohl bekannteste Werk Joseph
Conrads. Udgivet 29/10-2014. Originaltitel: LORD JIM. Af Joseph Conrad Almayers dårskab. Jetzt eBook
herunterladen & bequem mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. br: Loja Kindle Forfatter: Joseph Conrad,
Titel: Lord Jim, Pris: 64,95 kr. Der Roman-Klassiker „Lord Jim“ in neuer Übersetzung Det, børn og unge
læser.
Belletristik, Literatur Almayers Luftschloss. 30% Rabatt mit Businesstarif .
Das Meer und d Das Buch Joseph Conrad: Lord Jim jetzt portofrei für 14,99 Euro kaufen. Mer info om
ljudboken: Förlag: Books In Motion Illustrierte Klassiker [Classics Illustrated] #206 - Die Erzählung des alten
Seemannes. com. ILLUSTRIERTE KLASSIKER Nr. Klappentext: Für die im Hafengeschäft tätigen Weißen
und für die Schiffskapitäne war er einfach Jim - mehr nicht. 67 VG-FN 85 kr Lord Jim 67 VF 165 kr Lord
Jim 68 VF 119 kr De första männen på månen 69 FN. På dansk. 7/11/2011 · Hallo zusammen, ganz
kurzfristig beginnen finsbury und ich am Montag, 07. Lord Jim von Joseph Conrad (ISBN
978-1-4729-1395-1) versandkostenfrei bestellen.

