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Barn af et cirkus 2 John Irving Hent PDF Scenen er Indien. Personerne er mange og farverige og frem for alt
vidunderligt Irving'ske: en rodløs læge med hjertet på rette sted, en taxakørende dværg, en falsk og en ægte

politimand, en hippiepige fra Iowa, en fjerderangs Hollywood-skuespillerinde, adskilte tvillinger, en
transseksuel morder(ske) ...

"... ægte humoristisk ... I en elegant styret komposition, med en rigdom af detaljer og et hjerteligt blik for den
menneskelige selvhøjtideligheds grinagtigske udslag guider han os endnu engang igennem det universelle

cirkus ..."

– Politiken

"Hele det magiske apparat mobiliseres i John Irvings seneste mursten ... Barn af et cirkus er i klasse med
forfatterskabets tre hovedværker: Verden ifølge Garp, Æblemostreglementet og En bøn for Owen Meany."

– Weekendavisen

"Fortælleteknisk er romanen et forrygende cirkusnummer i sig selv ... af Irvings klare, utrættelige prosa opstår
et farverigt og stærkt lugtende sted med kærlighed, vold, ømhed, særpræget og ligefrem sex ... Det er et både
spændende, tankevækkende, rørende og fascinerende frastødende sted at lade fantasien vandre en romans

tid."

– Kristeligt Dagblad

"... en velskrevet vidtløftig, broget og attraktiv roman."

– Jyllands-Posten

John Irving er født i Exeter, New Hampshire, i 1942. Han debuterede med romanen Slip bjørnene fri i 1968,
og siden er det blevet til tolv romaner. John Irving bor i Vermont og Toronto med sin familie.
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