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Herman Wouk ahhoz a kirobbanóan tehetséges második világháborús nemzedékhez tartozik, mint Irwin Shaw vagy
Norman Mailer. Ebben a művében egy amerikai író történetét tárja elénk. Youngblood Hawke egyenes és tiszta lelkű
férfi, aki egy aknaszedő hajón harcolta végig a második világháborút. Első regényét ott írta a hajó fedélzetén a csaták
szüneteiben. Egyetlen cél vezérli: az, hogy írjon, és írásaiban keresztmetszetet adjon arról az Amerikáról, amelyben kis
és nagy emberek, jók és rosszak minden tettét, minden gondolatát egyetlen eszme hatja át: a pénz.u003cbr /u003e
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u003ciu003eHajszáu003c/iu003et is. Külön érdekessége, hogy számos vonatkozásban kulcsregény: világhírű
filmsztárok, rendezők, filmesek és írók portréját villantja fel.
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Project moroccan-pouffe.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Resources is a high quality resource for free PDF books.Just search for the book you
love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by most popular titles,
recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform is a volunteer effort to create and
share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML
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