
Robinson Crusoe handlar om en ung man som heter Robinson. Han bor i England 
med sin mamma, pappa och några syskon. Alla hans syskon har skaffat arbete och 
ett eget liv. Robinson däremot vill resa ute på haven. Båda hans föräldrar avråder 
honom till detta och tvingar honom att stanna hemma i England och hjälpa till 
hemma 

på gården istället. Han lyder sina föräldrar men redan efter ett år börjar reslusten 
komma fram igen och han bestämmer sig för att ge sig av till sjöss. Ute till sjöss blir 
han tillfångatagen av en italienare och får arbeta som slav i flera år. Han rymmer 
och reser till Brasilien. Där startar han en tobaksplantage och blir jätterik. Han blir 
sedan ressugen igen och ger sig av ut till sjöss. Han råkar nu ut för en stor storm 
och skeppet sänks till botten. Alla i besättningen omkommer förutom Robinson som 
spolas iland på en obebodd ö. Där spenderar han sitt liv i 28 år. Han bygger stora 
fort och hus. Odlar säd och jagar djur. Efter många år på ön får ön besök av vildar 
och kannibaler. Robinson räddar en fånge från vildarna och döper honom till 
Fredag. Han och Fredag blir goda vänner och Fredag hjälper Robinson på ön. Efter 
28 långa år blir de äntligen räddade av ett stort fartyg och Robinson och Fredag 
kan äntligen återvända hem till England.

Jag tycker att boken var väldigt spännande. Robinsons tankar i denna situationen 
är fascinerande och boken blir väldigt levande med alla miljöbeskrivningar. Just 
sådana här berättelser gillar jag väldigt mycket för äventyrsberättelser är det bästa 
jag vet.

Någonting som jag tycker är lite sämre med boken är att den blir lätt enformig och 
och långtråkig när han är på ön. Han gör ungefär samma saker varje dag och jag 
skulle vilja ha lite mer action.

Språket som används i den här berättelsen är bra. Den innehåller lite 
gammelsvenska men man förstår ändå alla ord. Jag tycker även att språket passar 
bra in på berättelsen.

Det finns många budskap för denna berättelsen men det största budskapet är nog 
att lyssna på sina instinkter. Alltså göra det man själv känner och inte bara lyssna 
på vad andra tycker att du ska göra.


