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Ad Østens Kongevej Joseph Conrad Hent PDF Forlaget skriver: "Ad Østens Kongevej" er historien om
kaptain Whalley og hans muntre besætning på skibet Sofala.

Sofala er ejet af Massy, der evigt og altid er i pengeproblemer, og da skibet har brug for nye kedler til
maskinrummet, har Massy desværre spillet pengene op.

I stedet sender han Sofala afsted med Whalley og de andre på en rejse mod øst. Ingen har den fjerneste anelse
om, at Massy er i færd med at spekulere i, at skibet forliser undervejs. For et skibsforlis er lig med en masse

forsikringspenge, og dem kunne Massy godt bruge ...
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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