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Hvordan jeg fandt Livingstone Henry M. Stanley Hent PDF Den 10. november 1871 stod den engelske
journalist Henry M. Stanley endelig over for den verdensberømte opdagelsesrejsende dr. David Livingstone

ved Tanganyikasøen dybt inde i hjertet af Afrika.

Dette historiske møde var højdepunktet på Stanleys lange og farefulde rejse ind på det afrikanske kontinent,
der for europæere i slutningen af det 19. århundrede mest af alt var hvide pletter på et landkort. På hans færd
afslørede det sig som et fantastisk, tropisk vildnis fuldt af dødbringende sygdomme, fjendtlige indfødte og

fremmedhed.

Otte måneder tidligere var Stanley blevet sendt af sted af den amerikanske avis the New York Herald for at
finde frem til den forsvundne opdagelsesrejsende og forhåbentlig en god historie. Det gik bedre end hans

redaktør kunne have håbet på, for i dag er Stanleys rejseberetning en udødelig klassiker inden for genren og
har sikret ham en plads som en af de mest talentfulde historiefortællere om rejser og opdagelser på det

afrikanske kontinent.

"Hvordan jeg fandt Livingstone" udkom første gang på dansk i 1873 og foreligger nu i en nyoversat og
udvidet udgave.
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