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Underverden Don DeLillo Hent PDF Den 3. oktober 1951 sidder Toots Shor, Jackie Gleason, Frank Sinatra

og J. Edgar Hoover i en af New York Polo Grounds loger for at overvære mesterskabsopgøret mellem
Brooklyn Dodgers‘ og New York Giants‘. Mens Hoover får besked om, at russerne har foretaget en

atomprøvesprængning, afgøres kampen ved Bobby Thomsons legendariske home run – "slaget, der gav
genlyd jorden rundt", og Giants vinder mesterskabet. I "Underverden" kortlægger Don DeLillo verden i årene
efter disse begivenheder, de 40 år der blev kaldt Den Kolde Krig. Med sin fokusering på både den officielle
politiske historie og på individet skæbne i historiens underverden er romanen en fortælling om hverdagslivets
betingelser i skyggen af den offentlige paranoia. Don DeLillo (f. 1936) er født i New York og er en af de mest

anerkendte nulevende amerikanske forfattere. Han debuterede i 1971 med romanen "Americana" og har
sidenhen været en fundamental del af den postmoderne litteratur. Forfattere som Brett Easton Ellis og David
Foster Wallace er begge blevet inspireret af Don DeLillos værker. ""Underverden" er en fremragende bog af

en amerikansk mester." – Salman Rushdie
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