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Huck Finns eventyr Mark Twain Hent PDF Huckleberry Finn er blevet adopteret af enken Douglas, hvis
højkirkelige opdragelsesmetoder og alt for regelbundne livsførelse ikke passer Huck, der er vant til at leve frit
og selv bestemme. Da hans fordrukne og voldelige fader dukker op og tager ham hjem, er det dog at komme

fra asken og i ilden, og efter nogen tid fingerer han sit eget mord og flygter på en tømmerflåde ned ad
Mississippi. Her får han hen ad vejen følgeskab af den flygtede slave Jim og de to plattenslagere "Kongen"
og "Hertugen". Sammen oplever de en mængde farlige eventyr med den store flod som det gennemgående

bindeled.

"Huck Finns eventyr" er og har lige siden sin fremkomst været en kontroversiel bog - originalteksten er en
sproglig tour de force, idet den er skrevet i fem-seks dialekter, sådan som folk talte i de områder og

befolkningsgrupper, hvor den foregår, hvilket fik de fine østkystliterater i USA til at rynke på næsen - i dag
på grund af den noget stereotype fremstilling af negerslaven Jim og den udbredte brug af det grimme ord, der
begynder med "n" (men det var nu altså det, man sagde i USA i 1850, hvor bogen foregår). Men den er også

den ultimative amerikanske klassiker, med Ernest Hemingways ord: Al moderne amerikansk litteratur
stammer fra en bog af Mark Twain med titlen Huckleberry Finn (Afrikas grønne bjerge, 1935), og som sådan
har den underholdt og glædet millioner af mennesker, og vil sandsynligvis og forhåbentlig blive ved med det.
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den er skrevet i fem-seks dialekter, sådan som folk talte i de områder

og befolkningsgrupper, hvor den foregår, hvilket fik de fine
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det, man sagde i USA i 1850, hvor bogen foregår). Men den er også
den ultimative amerikanske klassiker, med Ernest Hemingways ord:
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