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Steinbeck John Steinbeck Hent PDF Denne samlede Steinbeck-udgivelse består af fire romaner:

Dagdriverbanden (1935), Mus og mænd (1937), Et mægtigt gilde (1945) og En dejlig torsdag (1954).
‘Dagdriverbanden’ er Steinbecks gennembrudsroman fra 1935, og her beskriver han med uimodståelig humor
og stor indlevelse en flok californiske vagabonders solbeskinnede driverliv, deres erotiske eventyr og vældige

drikkelag. Steinbeck er proletarlitteraturens mester. I ‘En dejlig torsdag’ beretter Steinbeck om livet i de
faldefærdige huse og herberger i Monterey, og med varme og kærlighed bringer han de udstødte til live med
deres latter og tårer, sorger og glæder. ‘Et mægtigt gilde’ er ikke blot den hjertevarme historie om en fest, der
løber af sporet, men også fortællingen om vennerne i det særlige Steinbeck-miljø af farver, lyde, dufte og
intens atmosfære. Med denne bog har Steinbeck skabt en fortælling, der på én gang er et af hans mest
humoristiske og mest gribende værker. ‘Mus og mænd’ er et af Steinbecks hovedværker. En gribende

fortælling om venskabet mellem to omstrejfende californiske landarbejdere, den enfoldige og stærke Lennie
og hans trofaste og intelligente ven George. De har en drøm om at tjene penge nok til sammen at kunne få
deres eget lille hus på landet. Men drømmen brister, da Lennie, der elsker at røre ved fløjl og silkebløde dyr,
men ofte kommer til at klemme dyrene ihjel, overfører sine kærtegn til farmerens smukke og udfordrende

kone.

 

Denne samlede Steinbeck-udgivelse består af fire romaner:
Dagdriverbanden (1935), Mus og mænd (1937), Et mægtigt gilde

(1945) og En dejlig torsdag (1954). ‘Dagdriverbanden’ er Steinbecks
gennembrudsroman fra 1935, og her beskriver han med uimodståelig

humor og stor indlevelse en flok californiske vagabonders
solbeskinnede driverliv, deres erotiske eventyr og vældige drikkelag.

Steinbeck er proletarlitteraturens mester. I ‘En dejlig torsdag’
beretter Steinbeck om livet i de faldefærdige huse og herberger i
Monterey, og med varme og kærlighed bringer han de udstødte til

live med deres latter og tårer, sorger og glæder. ‘Et mægtigt gilde’ er
ikke blot den hjertevarme historie om en fest, der løber af sporet,



men også fortællingen om vennerne i det særlige Steinbeck-miljø af
farver, lyde, dufte og intens atmosfære. Med denne bog har

Steinbeck skabt en fortælling, der på én gang er et af hans mest
humoristiske og mest gribende værker. ‘Mus og mænd’ er et af
Steinbecks hovedværker. En gribende fortælling om venskabet

mellem to omstrejfende californiske landarbejdere, den enfoldige og
stærke Lennie og hans trofaste og intelligente ven George. De har en
drøm om at tjene penge nok til sammen at kunne få deres eget lille
hus på landet. Men drømmen brister, da Lennie, der elsker at røre
ved fløjl og silkebløde dyr, men ofte kommer til at klemme dyrene
ihjel, overfører sine kærtegn til farmerens smukke og udfordrende

kone.
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