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”Den fart hvormed jeg fór hovedkulds nedad, havde varet længe da jeg endelig fornemmede at den så småt
tog af efterhånden som jeg nærmede mig en planet eller et himmellegeme af en slags”  

Niels Klim er en roman. En farverig fortælling om tænkende træer, hyperaktive aber og uciviliserede
mennesker i jordens indre – alt sammen set med hovedpersonen Niels’ øjne. Niels er en helt almindelig hr.
hvemsomhelst, fuld af vanetænkning og blottet for selvindsigt. Og vi følger hans forgæves jagt efter en

passende position i verden lige til den uundgåelige katastrofe.  

I den omvendte verden under jorden ser vi vores egen verden som i et spejl. Her har Holberg samlet en lang
række af forfatterskabets centrale temaer i en storslået satire over snæversyn og ufornuft.  

Holberg omfatter tekster fra hele Ludvig Holbergs mægtige forfatterskab: alle komedierne, alle essays,
historieskrivning, naturret, digte, erindringer og en roman. De latinske tekster er nyoversat til dansk. De

danske tekster er gengivet i moderne retskrivning så de kommer nutidens læsere i møde – med Holbergs egne
ord, men uden vanskelige stavemåder.
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