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Mytteri på Bounty Ch. Nordhoff Hent PDF Forlaget skriver: Mytteri på Bounty er baseret på den historiske
hændelse i 1789, hvor en del af besætningen på det engelske skib H.M.S. Bounty med understyrmand

Fletcher Christian i spidsen begik mytteri mod deres kaptajn William Bligh. I romanen af Nordhoff & Hall
følger vi den fiktive jeg-fortæller Roger Byam (baseret på Peter Heywood), der som ung kadet kommer med
på Bountys sejlads mod Tahiti, hvor han skal samle informationer om de indfødtes sprog. Gennem Byam

hører vi om kaptajn Blighs uretfærdige behandling af sit mandskab, om mytteriet og om hans egen og andre
af besætningsmedlemmernes efterfølgende dramatiske skæbner. Mytteri på Bounty har været filmatiseret flere

gange, bl.a. i 1962 med Marlon Brandon i rollen som Fletcher Christian.

"Mytteri på Bounty består af det stof, som eventyrbøger er gjort af. Dens historiske nøjagtighed gør den ikke
mindre spændende. Fortællestilen er bemærkelsesværdig med sin ægte 1700-talsfornemmelse og er samtidig

forfriskende charmerende og smuk." - New York Times

"En helt og aldeles usædvanlig og fuldstændig tilfredsstillende bog." - Saturday Review

"Ikke blot en fortælling om havet; en fortælling om livet selv, om de varierende aspekter af godt og ondt i
menneskeheden." - Boston Transcript
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