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Gaspar Ruiz Joseph Conrad Hent PDF "Bæstet" er ulykkesskibet "Familien Apse", der har ry for mindst ét
dødsfald ombord på hvert togt. "Forræderen": Huset i Hermione Street er en anarkistrede af de større - men

der er en forræder blandt dem. "En anarkist": Han kaldes "Krokodillen" og den lokale befolkning på
kvægfarmen et sted i Sydamerika mener, at han er en spansk anarkist, der er flygtet fra en straffekoloni. I

virkeligheden er han pariser, og hans historie handler i høj grad om at sige det forkerte på det forkerte sted og
forkerte tidspunkt. "Il Conde" er en - formentlig rig og adelig - herre, der lever tilbagetrukkent i Sorrento.

"Når man rejser, træffer man undertiden på sådanne ensomme mænd, hvis væsentligste beskæftigelse består i
at vente på det uundgåelige". "Gaspar Ruiz" er titelnovellen og den længste af fortællingerne i denne

samling. Den handler om en vældig soldat - skiftevis i den spanske hær og den peruvianske oprørshær - som
aldrig har taget stilling for hverken den ene eller anden side, men er soldat, fordi noget har sagt han skal -

ellers bliver han skudt. Kærligheden til en ung kvinde af det spanske aristokrati bliver hans skæbne, og er tæt
på at få katastrofale følger for Perus frihedskamp.

 

"Bæstet" er ulykkesskibet "Familien Apse", der har ry for mindst ét
dødsfald ombord på hvert togt. "Forræderen": Huset i Hermione
Street er en anarkistrede af de større - men der er en forræder blandt

dem. "En anarkist": Han kaldes "Krokodillen" og den lokale
befolkning på kvægfarmen et sted i Sydamerika mener, at han er en
spansk anarkist, der er flygtet fra en straffekoloni. I virkeligheden er

han pariser, og hans historie handler i høj grad om at sige det
forkerte på det forkerte sted og forkerte tidspunkt. "Il Conde" er en -
formentlig rig og adelig - herre, der lever tilbagetrukkent i Sorrento.
"Når man rejser, træffer man undertiden på sådanne ensomme mænd,
hvis væsentligste beskæftigelse består i at vente på det uundgåelige".
"Gaspar Ruiz" er titelnovellen og den længste af fortællingerne i
denne samling. Den handler om en vældig soldat - skiftevis i den
spanske hær og den peruvianske oprørshær - som aldrig har taget
stilling for hverken den ene eller anden side, men er soldat, fordi



noget har sagt han skal - ellers bliver han skudt. Kærligheden til en
ung kvinde af det spanske aristokrati bliver hans skæbne, og er tæt på

at få katastrofale følger for Perus frihedskamp.
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