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Na donker Wilkie Collins Hent PDF In Na donker zijn vijf korte verhalen van Wilkie Collins bijeen gebracht.
De verhalen worden steeds ingeleid door korte stukjes over William Kerby, een schilder en geweldig

verhalenverteller die blind is geworden. Om hem bezig te houden nu hij niet meer kan schilderen vraagt Leah
hem om haar verhalen te vertellen, die zij vervolgens opschrijft.

Alle verhalen uit Na donker werden eerder gepubliceerd in Household Works, een tijdschrift dat werd
gemaakt door Wilkie Collins‘ boezemvriend, de beroemde schrijver Charles Dickens.

Wilkie Collins (1824-1889) was een schrijver van voornamelijk romans en toneelteksten. Hij was goed
bevriend met Charles Dickens. Met de romans Moonstone en The Lady in White schreef Collins vroege
voorlopers van de detectiveroman. Op latere leeftijd raakte Collins, zeker na de dood van zijn beste vriend

Dickens, steeds meer aan lager wal. Vooral zijn misdaadromans zijn meerdere malen verfilmd.
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