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forekommet i denne verden uden at en kvinde har stået bag."Barry Lyndon er beretningen om den

flamboyante gavtyv og lykkeridder Barry Lyndons storhed og fald i 1700-tallets England. Barry er født ind i
den irske lavadel, og da han - udmanøvreret i sin første kærlighedsaffære - må flygte, melder han sig under
den engelske hærs faner. Han gør tjeneste i Tyskland, men deserterer og efter en kort periode som spion,

forfølger han en løbebane som hasardspiller rundt om i Europas klubber saloner. Barry er en vidtløftig herre,
og han skyr ingen midler for at opnå den plads på samfundets tinde, han mener tilkommer ham. I et målrettet
forsøg på at blive en del af aristokratiet gifter han sig med en velhavende enke, grevinden af Lyndon, men må
sande, at han dér har fundet sin ligemand.  W.M. Thackerays satiriske sædeskildring Barry Lyndon er nok
mest kendt herhjemme fra Stanley Kubricks berømmede filmatisering fra 1975. Nu foreligger i romanen i en
nyoversættelse - mere end 150 år efter den første gang udkom på dansk. "Herlig og henrivende læsning." -

Politiken "Barry Lyndon er litterær slowfood, men som sådan hele investeringen i tid, energi og penge værd."
- Jyllands-Posten

 

"Siden Adams dage har næppe nogen ulykke forekommet i denne
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og da han - udmanøvreret i sin første kærlighedsaffære - må flygte,
melder han sig under den engelske hærs faner. Han gør tjeneste i
Tyskland, men deserterer og efter en kort periode som spion,

forfølger han en løbebane som hasardspiller rundt om i Europas
klubber saloner. Barry er en vidtløftig herre, og han skyr ingen
midler for at opnå den plads på samfundets tinde, han mener

tilkommer ham. I et målrettet forsøg på at blive en del af aristokratiet
gifter han sig med en velhavende enke, grevinden af Lyndon, men



må sande, at han dér har fundet sin ligemand.  W.M. Thackerays
satiriske sædeskildring Barry Lyndon er nok mest kendt herhjemme

fra Stanley Kubricks berømmede filmatisering fra 1975. Nu
foreligger i romanen i en nyoversættelse - mere end 150 år efter den
første gang udkom på dansk. "Herlig og henrivende læsning." -

Politiken "Barry Lyndon er litterær slowfood, men som sådan hele
investeringen i tid, energi og penge værd." - Jyllands-Posten
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