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Fyrtårnet ved Verdens Ende Jules Verne Hent PDF Den argentinske stat har netop færdiggjort et fyrtårn på øen
Isla de los Estados ved Kap Horn og landsætter det første hold fyrvogtere bestående af Vasquez, Felipe og

Moriz til at passe fyret i tre måneder.
På øen befinder sig dog en bande vragrøvere under ledelse af Kongre og hans næstkommanderende Carcante,
som ikke viger tilbage for at narre skibe til forlis og myrde besætningerne for at stjæle skibenes last. Deres

eget skib er imidlertid også forlist, og de kan ikke komme bort fra øen ved egen hjælp.
Da avisodamperen Santa Fé forlader øen for først at vende tilbage tre måneder senere, er scenen sat til et

drama på liv og død mellem fyrvogterne og vragrøverne.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Jules Verne (1828-1905) var en fransk forfatter. Han er kendt for sine eventyrromaner til lands, til vands og i
luften, herunder Cinq semaines en ballon (1863, da. Fem uger i ballon, 1874), Voyage au centre de la terre

(1864, da. Rejsen til Jordens indre, 1946), Les Enfants du capitaine Grant (1867-68, da. Kaptajn Grants børn,
1879), Vingt mille lieues sous les mers (1870, da. En verdensomsejling under havet, 1872) og Le Tour du

monde en quatre-vingts jours (1872-73, da. Rundt om Jorden i 80 dage, 1873).

Verne besøgte København i både 1861 og 1881, og en tur op til toppen af spiret på Vor Frelsers Kirke gjorde
så stort et indtryk på ham, at han valgte at omtale det i værket Rejsen til Jordens indre.

 

Den argentinske stat har netop færdiggjort et fyrtårn på øen Isla de
los Estados ved Kap Horn og landsætter det første hold fyrvogtere

bestående af Vasquez, Felipe og Moriz til at passe fyret i tre
måneder.

På øen befinder sig dog en bande vragrøvere under ledelse af Kongre
og hans næstkommanderende Carcante, som ikke viger tilbage for at
narre skibe til forlis og myrde besætningerne for at stjæle skibenes
last. Deres eget skib er imidlertid også forlist, og de kan ikke komme

bort fra øen ved egen hjælp.
Da avisodamperen Santa Fé forlader øen for først at vende tilbage tre

måneder senere, er scenen sat til et drama på liv og død mellem
fyrvogterne og vragrøverne.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Jules Verne (1828-1905) var en fransk forfatter. Han er kendt for sine
eventyrromaner til lands, til vands og i luften, herunder Cinq

semaines en ballon (1863, da. Fem uger i ballon, 1874), Voyage au
centre de la terre (1864, da. Rejsen til Jordens indre, 1946), Les
Enfants du capitaine Grant (1867-68, da. Kaptajn Grants børn,

1879), Vingt mille lieues sous les mers (1870, da. En
verdensomsejling under havet, 1872) og Le Tour du monde en

quatre-vingts jours (1872-73, da. Rundt om Jorden i 80 dage, 1873).



Verne besøgte København i både 1861 og 1881, og en tur op til
toppen af spiret på Vor Frelsers Kirke gjorde så stort et indtryk på
ham, at han valgte at omtale det i værket Rejsen til Jordens indre.
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