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John Finkelman Jack London Hent PDF I John Finkelman berättar Jack London om sitt liv med alkohol. Han
börjar från grunden med första fyllan vid 5 års ålder och fortsätter fram till författarskapets byte av alkohol
mot kreativitet. Däremellan behandlar han hur han nästan tvingats dricka för att socialisera. När han reser

Amerika runt är det spriten som ger honom kontakter och vägbeskrivningar.

Jack London beklagar hur intressanta och starka personer (och inkluderar sig själv) samlas, eller tvingas
samlas, runt alkohol. Han beskriver hur han accepteras och blir en i gänget genom alkoholen. Han berättar om

hur han missat upplevelser (natur, samhälle, kunskap) på grund av alkoholen men också hur fattiga hans
upplevelser varit utan de möten och vänskaper som krävde alkohol. Han beklagar också att alkoholen bryter

ner så många starka och skarpa personer.

I originalöversättning av Algot Sandberg

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.
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