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Ægte amerikanske cowboybukser Jan Guillou Hent PDF Eric, tredje generation i familien Lauritzen, vokser
op i

 1950’erne. Det er en tid, hvor grunden bliver lagt til den svenske velstand. Et sønderbombet Europa skriger
på svenske råvarer, men samtidig præges tiden af skrækken for atomkrig. For Eric er faren tættere på. Hans

beskyttede tilværelse i Saltsjöbaden er ved at gå i stykker.
I den store forandring fødes også en ny ungdomskultur, og indflydelsen kommer ikke længere fra Europa,
men fra Amerika. Eric trækkes med i fascinationen af alt det nye inden for musik, mode og film, og han har
ikke bare held med det kunststykke at smugle den forbudte drik Coca-Cola til Sverige – han er også den

første i klassen, der får fat i ægte amerikanske cowboybukser.

ÆGTE AMERIKANSKE COWBOYBUKSER er sjette bind i Det Store Århundrede, Jan Guillous romanserie
om 1900-tallet.

 

Eric, tredje generation i familien Lauritzen, vokser op i
 1950’erne. Det er en tid, hvor grunden bliver lagt til den svenske
velstand. Et sønderbombet Europa skriger på svenske råvarer, men
samtidig præges tiden af skrækken for atomkrig. For Eric er faren
tættere på. Hans beskyttede tilværelse i Saltsjöbaden er ved at gå i

stykker.
I den store forandring fødes også en ny ungdomskultur, og

indflydelsen kommer ikke længere fra Europa, men fra Amerika.
Eric trækkes med i fascinationen af alt det nye inden for musik,
mode og film, og han har ikke bare held med det kunststykke at
smugle den forbudte drik Coca-Cola til Sverige – han er også den
første i klassen, der får fat i ægte amerikanske cowboybukser.

ÆGTE AMERIKANSKE COWBOYBUKSER er sjette bind i Det
Store Århundrede, Jan Guillous romanserie om 1900-tallet.
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