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Eene vlotreis Jules Verne Hent PDF Eene vlotreis (1881) is een van de weinige niet-science-fiction romans
van Verne. In deze roman reizen de rancher Joam Garral en zijn dochter naar het Braziliaanse Belém, waar zij
wil trouwen met Manuel Valdez. Hun reis gaat per houten vlot over de Amazone. Aangekomen in Belém ziet
Joam de kans om zijn naam te zuiveren, hij wordt immers al jaren gezocht voor een misdaad die hij niet heeft
begaan. Een louche figuur genaamd Torres wil Joam daarmee wel helpen. Die zegt dat hij in het bezit is van
bewijsmateriaal dat voor Joams onschuld pleit. Maar in ruil daarvoor wil Torres met zijn dochter trouwen...

Jules Verne (1828-1905) werd geboren in de Franse havenstad Nantes en had advocaat moeten worden zoals
zijn vader, maar hij rende vroeg van huis weg om toneelstukken en artikelen voor tijdschriften te schrijven.

Zijn samenwerking met de uitgever Pierre-Jules Hetzel leidde tot de magisch populaire boekenreeks "Voyages
extraordinaires" - fantastische reizen - waarin hij op basis van zorgvuldig onderzoek, onder andere "The

journey to the interior of the earth" (1864), "A World Cruise Under the Sea" (1870) en "De reis om de wereld
in 80 dagen" (1873) schreef.

Jules Verne is ten onrechte geclassificeerd als kinderschrijver vanwege de verkorte en vervormde versies van
zijn boeken, terwijl hij als auteur in Frankrijk de artistieke avant-garde heeft beïnvloed.

Jules Verne is de op één na meest vertaalde auteur ter wereld - gelegen tussen Agatha Christie en William
Shakespeare - en wordt vaak de vader van het science fiction-genre genoemd.

 

Eene vlotreis (1881) is een van de weinige niet-science-fiction
romans van Verne. In deze roman reizen de rancher Joam Garral en
zijn dochter naar het Braziliaanse Belém, waar zij wil trouwen met
Manuel Valdez. Hun reis gaat per houten vlot over de Amazone.

Aangekomen in Belém ziet Joam de kans om zijn naam te zuiveren,
hij wordt immers al jaren gezocht voor een misdaad die hij niet heeft
begaan. Een louche figuur genaamd Torres wil Joam daarmee wel
helpen. Die zegt dat hij in het bezit is van bewijsmateriaal dat voor
Joams onschuld pleit. Maar in ruil daarvoor wil Torres met zijn

dochter trouwen...

Jules Verne (1828-1905) werd geboren in de Franse havenstad
Nantes en had advocaat moeten worden zoals zijn vader, maar hij
rende vroeg van huis weg om toneelstukken en artikelen voor

tijdschriften te schrijven. Zijn samenwerking met de uitgever Pierre-
Jules Hetzel leidde tot de magisch populaire boekenreeks "Voyages
extraordinaires" - fantastische reizen - waarin hij op basis van

zorgvuldig onderzoek, onder andere "The journey to the interior of
the earth" (1864), "A World Cruise Under the Sea" (1870) en "De

reis om de wereld in 80 dagen" (1873) schreef.

Jules Verne is ten onrechte geclassificeerd als kinderschrijver
vanwege de verkorte en vervormde versies van zijn boeken, terwijl
hij als auteur in Frankrijk de artistieke avant-garde heeft beïnvloed.



Jules Verne is de op één na meest vertaalde auteur ter wereld -
gelegen tussen Agatha Christie en William Shakespeare - en wordt

vaak de vader van het science fiction-genre genoemd.
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