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Ständigt återupptäckt sextiotalsklassiker
*Inkluderad i Time Magazines lista över: »De 100 bästa engelskspråkiga romanerna«.*
»Så tät skriven och en ren uppvisning i metaforer. Läsandet blir som att gnaga på ett revbensspjäll.« JAN
GRADVALL, DAGENS INDUSTRI
Harry Angstrom var basketesset i High School men lever nu som försäljare av automatiska grönsaksskalare.
Smeknamnet »Haren« fick han på grund av sina lustiga ryckningar i näsborrarna. En dag flyr »Haren«, från
familjen, Janice och deras tvåårige son. Han vill »söderut«, men råkar köra vilse och flyttar i stället in hos sin
gamle baskettränare.
»Haren« träffar en annan kvinna, men måste fly från henne också, tillbaka till Janice. Bortsett från sin
kroniska bortkommenhet verkar »Haren« själv alltid klara sig smärtfritt. Hittills...
MedHaren springer [Rabbit, Run, 1960] pulvriserade John Updike frihetsmyten i en road novel genom att
visa vad som verkligen händer när någon sticker från de sina (människor går sönder). En sextiotalsroman som

levt vidare på 2000-talet: omtryckt, översatt, refererad, citerad. Den berömda mening ur boken som citeras i
anslaget till hip hop-filmen8 Mile sammanfattar Updikes perspektiv: »If you have the guts to be yourself,
other people'll pay your price.«
I översättning av Gottfried Grafström och med ett nyskrivet förord av litteraturkritikern Nils Schwartz.
JOHN UPDIKE [1932-2009] var en amerikansk romanförfattare, novellist och kritiker, som flera gånger
belönades med Pulitzerpriset. Många av hans böcker skildrar nutidsmänniskans splittring och vilsenhet med
den amerikanska småstaden som spelplats.Haren springer [Rabbit, Run, 1960] var den första i en pentalogi
med fristående romaner om »Haren«, vilka var och en gavs ut med ett decenniums mellanrum, mellan 1960
och 2000.

»Rörande, briljant. Lika känslig som skarpsynt studie över desperationen och hungern inom oss alla.« NEW
YORK TIMES
»Romanens kraft kommer från en känsla, inte ovärdig Thomas Hardy, av att universum hänger över våra öden
som en stor, grådaskig, hopplös himmel.
Det finns verklig smärta i den här boken, men också ett stråk av förundran.« NORMAN MAILER
»Modernista har all heder av återutgivandet av denna klassiker vars innehåll erbjuder en mycket välskriven
och överraskande modern berättelse med ett hejdundrande akrobatiskt och suggestivt språk med metaforer
som man stannar handlöst beundrande inför.« BENNY HOLMBERG, TIDNINGEN KULTUREN
»Haren springer är något så originellt som en gammaldags moralitet utklädd till beatnikroman.« RASMUS
LANDSTRÖM, ARBETARBLADET
Hva er en engelsk springer spaniel? Svaret på dette spørsmålet bør du ha før du bestemmer deg for om dette er
en rase som passer deg. Bruk tid på å. Tommelfinger, tommelfinger. Bevegelser Gjem hendene, ta frem en og
en finger utifra teksten. Til slutt hele hånden og vink !. Tekst Tommelfinger, tommelfinger, Novellen "Karen"
er skrevet av Alexander Kielland i 1882, og handler og kro jenten Karen som jobber på Krarup Kro. I
motsetning til Karen var Alexander Kielland rik. Den sanne humor springer ikke mer ut av hodet enn av
hjertet. Den er ikke forakt, dens kjerne er kjærlighet. Jeg søkte på barnesanger på nettet, og fant denne artige
teksten på klikk.no.
Jeg vet ikke hvem som har skrevet dette, men likte det så godt.

