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Hans fäders gud och andra berättelser från Klondyke Jack London Hent PDF Novellsamling om det kalla livet
och guldruschen i Klondyke. Innehåller novellerna Hans fäders gud; Den stora frågan; Hvad män måste

minnans; Kvinnor; Mannen med ärret; Obotfärdige Jan; Kvinnokärlek; Där vägen delar sig; Ett norrskenets
barn; Vid regnbågens slut och En strid mellan kvinnor.

I originalöversättning av Mathilda Drangel

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.

"They portray the harshness of life in a way few others can, the mysteries of evolution and nature explained.
as well as oungrained genetic need to survive and prosper. The very nature of man and beast are in these tales.

Very highly recommended."

Raymond Walker, Goodreads (Betyg 5/5)
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