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Kejserens bøddel Jens Evald Hent PDF Spændende og dramatisk historisk roman om koloniseringen af New
Zealand og kampen mellem godt og ondt. Kejserens bøddel er en spændende og dramatisk fortælling om

koloniseringen af New Zealand og kampen mellem godt og ondt. Fortællingen er fiktion, men skrevet ind i en
ramme af historiske begivenheder og vidner om forfatterens store kendskab til New Zealand, hvor han er født.
Året er 1865. Koloniseringen af New Zealand er i fuld gang og præget af voldelige opgør mellem de engelske
kolonister og lokale maorier. Samtidig udspilles en storpolitisk magtkamp i Europa, mellem Østrig, Tyskland,

Frankrig og England. I Danmark ruller efterdønningerne af nederlaget ved Dybbøl, og den tidligere
statsminister D.G. Monrad vælger at rejse i eksil i New Zealand. Med samme skib er en dreng, som er søn af

en engelsk adelsdame og en maorileder. Han skal samle stammerne og til gengæld for hans udlevering
garanterer maorierne fred. Men også andre kræfter, gode og onde, er ombord på skibet og på vej mod verdens
ende. Heriblandt ´kejserens bøddel´, en østrigsk officer, der skal skabe kaos og forpurre englændernes kontrol
med øen. Kejserens bøddel er en historie om menneskets natur og kampen mellem godt og ondt. Bogens

forfatter er født p. New Zealand, og selvom fortællingen ikke er historisk korrekt, giver den et godt billede af
en tid, hvor også vores del af verden var ustabil og præget af kamp og krig. Den fortæller underholdende og
med masser af drama om en historisk periode og behandler det eviggyldige tema; nemlig retfærdighed. Om
forfatteren: Jens Evald, født 1961 i Maungaturoto på Nordøen af New Zealand, er juraprofessor på Aarhus

Universitet og har udgivet en lang række juridiske fagbøger og biografier. Kejserens bøddel er hans
skønlitterære debut.
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men skrevet ind i en ramme af historiske begivenheder og vidner om
forfatterens store kendskab til New Zealand, hvor han er født. Året er
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