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Kidnappet R. L. Stevenson Hent PDF Robert Louis Stevenson (1850-1894) var en skotsk forfatter. Han skrev
både romaner, digte, essays og rejseskildringer. Ud over Kidnappet er han manden bag de berømte romaner

Skatteøen og Dr. Jekyll og Mr. Hyde og er en af de mest oversatte forfattere nogensinde.

Den unge David Balfourt bliver efter forældrenes død sendt til sin hidtil ukendte rige onkel Ebenezer. Her går
det op for ham, at han muligvis er den retmæssige arving til familiens ejendom, men inden han kan gøre krav
kidnappes han og sejles bort med henblik på at blive solgt til slaveri. Skibet forulykker og David kastes i land

på en øde ø og starter sin eventyrlige hjemrejse, der for en stor del foregår i selskab med den modige og
uregerlige skotske jacobinske oprører Alan Breck Stewart. Under dramatiske omstændigheder oplever David
de skotske klaners oprør mod det engelske kongedømme og stridighederne mellem de oprørske klaner og de
klaner der støtter englænderne. Det lykkes ved fælles hjælp David og Allan at slippe helskindet gennem

farerne.

”En spændende eventyr historie og et fængslende indblik i den skotske historie og den skotske karakter.
Kidnappet har ikke mistet noget af sin fascination … Kidnappet er Stevensons mesterværk, en uforglemmelig
handlingsmættet roman, som har inspireret så forskellige forfattere som Joseph Conrad, John Buchan, Graham

Greene og Muriel Spark.” – Robert McCrum

''Et mesterværk.'' – Henry James

 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) var en skotsk forfatter. Han
skrev både romaner, digte, essays og rejseskildringer. Ud over

Kidnappet er han manden bag de berømte romaner Skatteøen og Dr.
Jekyll og Mr. Hyde og er en af de mest oversatte forfattere

nogensinde.

Den unge David Balfourt bliver efter forældrenes død sendt til sin
hidtil ukendte rige onkel Ebenezer. Her går det op for ham, at han
muligvis er den retmæssige arving til familiens ejendom, men inden
han kan gøre krav kidnappes han og sejles bort med henblik på at
blive solgt til slaveri. Skibet forulykker og David kastes i land på en
øde ø og starter sin eventyrlige hjemrejse, der for en stor del foregår
i selskab med den modige og uregerlige skotske jacobinske oprører
Alan Breck Stewart. Under dramatiske omstændigheder oplever
David de skotske klaners oprør mod det engelske kongedømme og
stridighederne mellem de oprørske klaner og de klaner der støtter
englænderne. Det lykkes ved fælles hjælp David og Allan at slippe

helskindet gennem farerne.



”En spændende eventyr historie og et fængslende indblik i den
skotske historie og den skotske karakter. Kidnappet har ikke mistet
noget af sin fascination … Kidnappet er Stevensons mesterværk, en

uforglemmelig handlingsmættet roman, som har inspireret så
forskellige forfattere som Joseph Conrad, John Buchan, Graham

Greene og Muriel Spark.” – Robert McCrum

''Et mesterværk.'' – Henry James
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