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High Sierra W. R. Burnett Hent PDF Den hårdkogte og geniale forbryder Roy Earle er blevet nedbrudt og
livstræt efter at have afsonet mange år i fængsel. Uden for murene har hans gamle ven Store Mac M‘Gann til
gengæld brug for hans hjælp. Han er ved at planlægge et kup, og Earle er den eneste, han kan forestille sig,
vil kunne lede den gruppe af unge overmodige lømler, som han har samlet til opgaven. Mac betaler en

svimlende sum for at få Roy løsladt før tid, og nu må Roy rejse til Nevadas bjerge, hvor han skal møde resten
af banden og få styr på dem.

"High Sierra" blev filmatiseret i 1941 med Humphrey Bogart i hovedrollen som Roy Earle.

"...en af de betydeligste skikkelser i det 20. århundredes amerikanske litteratur." – Werner Svendsen

""High Sierra" er Burnetts mest fuldtonede, mest bevægende roman. Danmark i dag fortjener Burnett, og især
"High Sierra" er blevet en meget smuk bog." – Pinkerton

"Det er en barsk og brutal bog. Men også smuk og bevægende. Ligefrem poetisk." – B.T.

W.R. Burnett (1899-1982) var en amerikansk forfatter, der bliver set som faderen til gangsterromanen. Han
skrev en lang række populære romaner, der er blevet oversat til mange sprog. Ved siden af hvervet som

romanforfatter ernærede W.R. Burnett sig som manuskriptforfatter i Hollywood. Han stod blandt andet bag
manuskripterne til "Scarface" (1932) og "Den store flugt" (1963). 15 af W.R. Burnetts egne romaner er blevet

filmatiseret, heriblandt "High Sierra", "Asfaltjunglen" og "Lille Cæsar".
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