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Englen Esmeralda. Ni fortællinger Don Delillo Hent PDF Don DeLillo er af en af vor tids største forfattere.
Hans første novellesamling indeholder ni noveller, der er skrevet mellem 1979 og 2011, og som spejler det
amerikanske samfund på godt og ondt og berører emner, der har optaget det amerikanske samfund i perioden.
Her møder vi amerikanske turister strandet i et bureaukratisk helvede, her er løberen i en park, der overværer

en kidnapning, to nonner på barmhjertighedstogt i det socialt udsatte South Bronx. Der er også mødet i
fængslet med familiefaren, der er dømt for økonomisk kriminalitet, og som dagligt ser børnetv-programmet,
hvor hans 2 små døtre tager sig af finans- og børsanalysen - svidende koreograferet af børnenes mor. Den

amerikanske forfatter Don DeLillo, født 1936, er især kendt for sine mesterværker 'Hvid støj' og
'Underverden'. Han er forfatter til 15 romaner, tre skuespil, et filmmanuskript og en række noveller og essays.

Noveller: Englen Esmeralda; Skaberværk; Menneskelige øjeblikke i Tredje Verdenskrig; Løberen;
Elfenbensakrobaten; Baader-Meinhof; Midnat hos Dostojevskij; Hammer og segl; Den forsultne "Interessante

noveller fra den klarest lysende pære i amerikansk samtidslitteratur" Politiken, 4 hjerter "Første
novellesamling fra den amerikanske forfatter, der indtager en ikonisk position i samtidslitteraturen (...) I
denne novellesamling er man på intet tidspunkt i tvivl om kvalitet eller sproglig formåen (...) Begavet og

fængslende novellesamling, hvor man efter endt læsning har tankegods at arbejde videre med. Stor litteratur i
fortættet, men tilgængelig form." - Helle Winther Olsen, lektør Don DeLillo (f. 1936) har med romanerne

Hvid støj (1985), Vægten (1988), Mao II (1991) og Underverden (1997), Kosmopolis () der alle udforsker den
amerikanske sjæl, sikret sig en position som en af USA's mest betydende nulevende forfattere.
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