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Købmanden i Venedig William Shakespeare Hent PDF Dette er en scanning af en gammel udgave fraa 1906.

Den er scannet på den måde, at evt. usikre ord er erstattet af den originale bogtekst. Med illustrationer.
Shylock er en rig jøde, hensynsløs og brutal og kun ude på at få hævn over de kristne, som har gjort ham

ondt. Shylock indrømmer, at han hader 'købmanden i Venedig', fordi Antonio er kristen (Akt 1 Scene 3, linje
39), og han helmer ikke, før Antonio er død, da hans tro ikke kan forsvares. Shylock får chancen for at dræbe
Antonio, da Bassanio forgæves går til sin ven Antonio for at få et lån til en rejse til Belmont for at fri til den
smukke og rige Portia. Antonio mangler penge og foreslår Bassanio at gå til Shylock, der låner Bassanio 300

dukater på betingelse af, at Antonio skal give Shylock et pund af sit kød, hvis han ikke kan betale dem
tilbage.
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