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Escortchaufføren Joe McGinniss Jr. Hent PDF Lykken er nok en menneskeret, men måske må vi nøjes med
"kicks". Efter at have studeret kunst på universitetet tager Chase, hovedpersonen i Joe McGinniss Jr.’s

debutroman, flugtvejen tilbage til Las Vegas.

McGinniss Jr. Viser os ørkenbyens strålende skyggesider: King size hotelsuiter, airconditionerede
indkøbscentre og raffinerede take-aways.

På de hjemlige scener genforenes Chase med nogle barndomsvenner og med en ungdomskæreste, den smukke
Michele. For at kunne leve livet, arbejder hun som callgirl, og også snart som iværksætter af en ring af unge

studerende callgirls.

Chase får et job som underviser på en high school, men bliver bortvist efter et slagsmål med en elev. Han har
en ambition om at være kunstner, om at realisere sig selv, men de drømme han går efter, matcher alt for godt
reklamekuponernes løfter om sex, drugs og evigt konsum. Da Michele tilbyder ham arbejde som chauffør for

sig og for de andre piger, siger han ikke nej.

Han opfatter sig som kunstner og bliver en Delivery Man, men i en verden hvor markedet betyder alt, kan det
ene vel være lige så godt som det andet?

"Her er tale om en roman, der beskriver en mørk side af nutidens generation i 20'erne med sex, vold og
stoffer. Det er en barsk roman, og læseren får noget tænke over. Romanen kan helt klart anbefales til alle, men
den vil nok vække størst genklang hos de yngre læsere ... romanen (udfolder) sig som et stærkt portræt af en
flok unge mennesker og deres liv med sex, vold og stoffer på bagsiden af Las Vegas. - Lektørudtalelsen.

 

Lykken er nok en menneskeret, men måske må vi nøjes med "kicks".
Efter at have studeret kunst på universitetet tager Chase,

hovedpersonen i Joe McGinniss Jr.’s debutroman, flugtvejen tilbage
til Las Vegas.

McGinniss Jr. Viser os ørkenbyens strålende skyggesider: King size
hotelsuiter, airconditionerede indkøbscentre og raffinerede take-

aways.

På de hjemlige scener genforenes Chase med nogle barndomsvenner
og med en ungdomskæreste, den smukke Michele. For at kunne leve
livet, arbejder hun som callgirl, og også snart som iværksætter af en

ring af unge studerende callgirls.

Chase får et job som underviser på en high school, men bliver
bortvist efter et slagsmål med en elev. Han har en ambition om at

være kunstner, om at realisere sig selv, men de drømme han går efter,
matcher alt for godt reklamekuponernes løfter om sex, drugs og evigt
konsum. Da Michele tilbyder ham arbejde som chauffør for sig og

for de andre piger, siger han ikke nej.

Han opfatter sig som kunstner og bliver en Delivery Man, men i en



verden hvor markedet betyder alt, kan det ene vel være lige så godt
som det andet?

"Her er tale om en roman, der beskriver en mørk side af nutidens
generation i 20'erne med sex, vold og stoffer. Det er en barsk roman,
og læseren får noget tænke over. Romanen kan helt klart anbefales til
alle, men den vil nok vække størst genklang hos de yngre læsere ...

romanen (udfolder) sig som et stærkt portræt af en flok unge
mennesker og deres liv med sex, vold og stoffer på bagsiden af Las

Vegas. - Lektørudtalelsen.
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