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En fremskudt post Joseph Conrad Hent PDF "En fremskudt post" er baseret på Joseph Conrads egne

oplevelser i den congoske jungle, og han beskrev selv historien som sit bedste værk. Kayerts og Carlier er
udstationeret for et handelsfirma i den afrikanske jungle, hvor de handler med elfenben. De to europæere
bliver mere og mere opslugte af de hurtige penge, der kan tjenes i det uciviliserede og nærmest lovløse

Afrika, og efterhånden eroderes deres indgroede moralsæt, i takt med at de mister kontakten til deres hjem.
Den grådighed, der binder dem sammen, truer nu med at blive deres gensidige endeligt. 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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