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Afgrundsdjuret Jack London Hent PDF Sam Stubener, en boxningsmanager i San Francisco, reser till en
avlägsen stuga i norra Kalifornien för att träffa den före detta boxaren Pat Glendon. Pat bor i stugan med sin
son som är en lovande boxare. Sonen är en duktig boxare men ägnar all sin tid åt att jaga, fiska och läsa

poesi. Han vet inte mycket om världen och snart inser han att boxning inte är den rena och ärliga sport han
trodde att den var.

I originalöversättning av Ernst Lundquist

Jack London (1876-1916) var en mycket produktiv amerikansk författare som under sin livstid skrev 49
romaner och flertalet noveller. London använde sig oftast av två teman i sitt skrivande: samhällskritiken och

vildmarken. Bland hans mest kända verk finns Skriet från vildmarken, Varghunden och Varg-Larsen.

"It's a magnificent story. I kept waiting for some sort of grand tragedy or other complete nonsense to ruin the
whole thing, but it never happened. Good to the end. Loved it!"

Jessica, Goodreads (Betyg 5/5)
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