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Gump & Co. Winston Groom Hent PDF Forrest Gump er blevet lidt ældre, måske lidt klogere, men stadig
lige fantastisk til at rode sig ind i alt muligt. Det store rejefirma, som tjente millioner, er gået konkurs, og
Forrest tjener til dagen og vejen ved at feje gulv i en stripperbule i New Orleans. Da han pludselig får

chancen for igen at spille fodbold, slår Forrest til, men med et temmelig katastrofalt resultat. Og efter hans
livs kærlighed, Jennies død er han nødt til at forsørge deres barn. Et job som omrejsende leksikonsælger lyder
mere tillokkende, end det egentlig er, men det starter en kæde af begivenheder: et forsøg på at lave en ny og

revolutionerende cola, et eksplosivt eksperiment med svineavl, et møde med Oliver North, ayatollah
Khomeini og Saddam Hussein – og chancen for endnu en gang at ændre historiens gang uden selv at opfatte
en pind af det hele. Forrest Gump er stadig lige indtagende naiv, troskyldig og ufrivillig morsom. Og helt
uimodtagelig og rørende i sine mange kluntede forsøg på at blive en god far og forsørger. Men heldigvis er
han blevet udstyret med en fornuftig og praktisk skytsengel, som af og til kan yde ham tiltrængt hjælp.
Winston Groom (f. 1943) er en amerikansk forfatter. Han har udgivet både skøn- og faglitteratur, men er
måske mest kendt for sine bøger om Forrest Gump, hvoraf den første blev en bragende succes, da den blev
filmatiseret i 1994. Store dele af Grooms faglitterære forfatterskab er dedikeret til historiske bøger om

amerikanske krige.

 

Forrest Gump er blevet lidt ældre, måske lidt klogere, men stadig
lige fantastisk til at rode sig ind i alt muligt. Det store rejefirma, som
tjente millioner, er gået konkurs, og Forrest tjener til dagen og vejen
ved at feje gulv i en stripperbule i New Orleans. Da han pludselig får

chancen for igen at spille fodbold, slår Forrest til, men med et
temmelig katastrofalt resultat. Og efter hans livs kærlighed, Jennies
død er han nødt til at forsørge deres barn. Et job som omrejsende
leksikonsælger lyder mere tillokkende, end det egentlig er, men det

starter en kæde af begivenheder: et forsøg på at lave en ny og
revolutionerende cola, et eksplosivt eksperiment med svineavl, et
møde med Oliver North, ayatollah Khomeini og Saddam Hussein –
og chancen for endnu en gang at ændre historiens gang uden selv at
opfatte en pind af det hele. Forrest Gump er stadig lige indtagende



naiv, troskyldig og ufrivillig morsom. Og helt uimodtagelig og
rørende i sine mange kluntede forsøg på at blive en god far og

forsørger. Men heldigvis er han blevet udstyret med en fornuftig og
praktisk skytsengel, som af og til kan yde ham tiltrængt hjælp.

Winston Groom (f. 1943) er en amerikansk forfatter. Han har udgivet
både skøn- og faglitteratur, men er måske mest kendt for sine bøger
om Forrest Gump, hvoraf den første blev en bragende succes, da den

blev filmatiseret i 1994. Store dele af Grooms faglitterære
forfatterskab er dedikeret til historiske bøger om amerikanske krige.
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