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En ung amerikaners eventyr Saul Bellow Hent PDF Forlaget skriver: I Saul Bellows prisbelønnede roman "En
ung amerikaners eventyr" fra 1953 følger vi Augie March, der vokser op i et af Chicagos fattige kvarterer

under Depressionen. Familien Marchs logerende, bedstemor Lausch, sætter tidligt Augie og hans bror Simon i
gang med forskellige småjobs, der kan øge familiens indtjening, og Augie lærer hurtigt at omgås reglerne til
sin egen fordel. Det skal vise sig at blive definerende for hans senere så brogede og begivenhedsrige liv, der

bringer ham vidt omkring og i kontakt med både høj og lav.

Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellow (1915-2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere
efter 2. verdenskrig. Saul Bellow har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har
vundet mange prestigefulde priser for sine samfundskritiske romaner – heriblandt Nobelprisen i litteratur i

1976.

"… En romanforfatter, som fortjener at sammenlignes med de bedste …" – The Saturday Review

"… Lystig, forvirrende, forbløffende … en bog, hvori der er liv, fantasi og styrke – den placerer Bellow
blandt de bedste amerikanske romanskribenter …" – Hermann Kogan, Chicago Sun-Times
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