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Robinson Crusoe Daniel Defoe Hent PDF Som ung trodser Robinson Crusoe sin fars råd og står til søs på jagt
efter eventyr. Selvom han på sine første rejser får flere forvarsler om, hvad han har i vente, hvis han fortsætter
livet på havet, begiver han sig efter nogle år som plantageejer i Brasilien atter til søs. På denne rejse lider han
skibbrud, mister alle sine rejsefæller og får sig kun med nød og næppe kæmpet i land på en øde ø, hvor han er

tvunget til at blive. Ved hjælp af lidt held, arbejdsomhed, selvdisciplin og foretagsomhed får Robinson
Crusoe langsomt skabt sig en tilværelse på øen med både agerbrug og husdyrhold. Som øens enehersker
begynder han efterhånden at føle sig både tryg og hjemmevant, indtil han en dag pludselig opdager et
menneskeligt fodspor, der ikke stammer fra ham selv. "Robinson Crusoe er det modsatte af det primitivt

oppiskede nid og nag i Robinson Ekspeditionen: Ømt og generøst fremmanet menneskelighed – og som alle
klassikere lige så akut nærværende og vedkommende som helt vildt mærkværdig." – Lars Bukdahl,

Weekendavisen "Uanset med hvilke litterære briller man læser romanen, er den en ubestridt klassiker i kraft
af sin eventyrlige og fascinerende historie, der gør den til et uopslideligt stykke populærlitteratur." – Jytte
Kjær Schou, Litteratursiden "… Daniel Defoes klassiske roman er engelsk litteratur, når det er bedst." –

Robert McCrum, The Guardian

 

Som ung trodser Robinson Crusoe sin fars råd og står til søs på jagt
efter eventyr. Selvom han på sine første rejser får flere forvarsler om,
hvad han har i vente, hvis han fortsætter livet på havet, begiver han
sig efter nogle år som plantageejer i Brasilien atter til søs. På denne
rejse lider han skibbrud, mister alle sine rejsefæller og får sig kun

med nød og næppe kæmpet i land på en øde ø, hvor han er tvunget til
at blive. Ved hjælp af lidt held, arbejdsomhed, selvdisciplin og

foretagsomhed får Robinson Crusoe langsomt skabt sig en tilværelse
på øen med både agerbrug og husdyrhold. Som øens enehersker

begynder han efterhånden at føle sig både tryg og hjemmevant, indtil



han en dag pludselig opdager et menneskeligt fodspor, der ikke
stammer fra ham selv. "Robinson Crusoe er det modsatte af det

primitivt oppiskede nid og nag i Robinson Ekspeditionen: Ømt og
generøst fremmanet menneskelighed – og som alle klassikere lige så
akut nærværende og vedkommende som helt vildt mærkværdig." –
Lars Bukdahl, Weekendavisen "Uanset med hvilke litterære briller
man læser romanen, er den en ubestridt klassiker i kraft af sin

eventyrlige og fascinerende historie, der gør den til et uopslideligt
stykke populærlitteratur." – Jytte Kjær Schou, Litteratursiden "…

Daniel Defoes klassiske roman er engelsk litteratur, når det er bedst."
– Robert McCrum, The Guardian
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