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Kaptajnen i paradis Mark Twain Hent PDF "Kaptajnen i paradis" er en lunefuld og løssluppen satire om en
gammel søulks rejse gennem himmelrummet og senere oplevelser i paradis, hvor han afgjort ikke havde
ventet at komme. Om denne roman har Mark Twain selv engang erklæret, at det var den eneste bog, han

virkelig var ivrig efter at få skrevet. Imidlertid blev den forsvarligt låst inde i hans skrivebord, hvor den lå i
mange år. Det er en herlig og vild satire, som er fuld af barsk humor og kloge betragtninger over menneskenes
dårskaber. Mark Twain er pseudonym for den amerikanske forfatter Samuel Langhorne Clemens (1835-1910),
som blandt andet står bag klassikerne "Tom Sawyer" og "Huckleberry Finn". Mark Twain debuterede med
"The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County" og skrev sidenhen et væld af romaner, essays og

faglitterære bøger. Kort før sin død skrev Mark Twain sin selvbiografi med instrukser om, at den først skulle
udgives 100 år efter hans død, sandsynligvis på grund af hans meget åbenhjertige udtalelser i bogen.

 

"Kaptajnen i paradis" er en lunefuld og løssluppen satire om en
gammel søulks rejse gennem himmelrummet og senere oplevelser i
paradis, hvor han afgjort ikke havde ventet at komme. Om denne
roman har Mark Twain selv engang erklæret, at det var den eneste
bog, han virkelig var ivrig efter at få skrevet. Imidlertid blev den

forsvarligt låst inde i hans skrivebord, hvor den lå i mange år. Det er
en herlig og vild satire, som er fuld af barsk humor og kloge
betragtninger over menneskenes dårskaber. Mark Twain er
pseudonym for den amerikanske forfatter Samuel Langhorne

Clemens (1835-1910), som blandt andet står bag klassikerne "Tom
Sawyer" og "Huckleberry Finn". Mark Twain debuterede med "The
Celebrated Jumping Frog of Calaveras County" og skrev sidenhen et
væld af romaner, essays og faglitterære bøger. Kort før sin død skrev
Mark Twain sin selvbiografi med instrukser om, at den først skulle
udgives 100 år efter hans død, sandsynligvis på grund af hans meget



åbenhjertige udtalelser i bogen.
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