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Fjernt fra verdens vrimmel Thomas Hardy Hent PDF Thomas Hardys roman udkom første gang på engelsk i
1874 (Far from the Madding Crowd). I dag er historien om den erotisk dragende godsejerinde Bathsheba en
vaskeægte klassiker, næsten på højde med Emily Brontës udødelige roman Stormfulde højder. Fjernt fra
verdens vrimmel er filmatiseret mindst tre gange, senest i 2015 med danske Thomas Vinterberg som

instruktør og Carey Mulligan i rollen som Bathsheba.

Romanen udspiller sig blandt den engelske landbefolkning. Det er en historie om menneskeskæbner,
forviklinger, ulykker, lidenskab og kærlighed. Smukke Bathsheba har tre meget forskellige bejlere: den

godmodige fårehyrde Gabriel Oak, den flotte, overfladiske sergent Troy og endelig den indesluttede engelske
gentleman William Boldwood. For hver af de tre mænd får forholdet til Bathsheba en afgørende betydning for

deres liv – på godt og ondt.

Ebogsudgaven foreligger her i en revideret og bearbejdet oversættelse ved Vibeke Sandberg.

»Romanen er spændende, et fund for enhver romanelsker« – Jyllands-Posten
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