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Et mægtigt gilde John Steinbeck Hent PDF Marinebiologen Doc er elsket og afholdt af alle i havnebyen

Monterey i Sydcalifornien. Han gør alt for sine venner og forventer aldrig noget til gengæld. Også Mack, der
sammen med en flok andre dagdrivere bor på ungdomsherberget "Palace", nyder godt af Docs hjælpsomhed,
og han beslutter sig for at holde en fest til Docs ære. Men da alle de bumser, ludere, drukkenbolte og andet
godtfolk, der er så glade for Doc, giver sig til at feste, ender det helt galt. Docs laboratorium og hans bolig
bliver helt raseret, og da Mack ser, at hans plan har givet bagslag, lægger han en ny: endnu en fest! John
Steinbeck (1902-1968) var en amerikansk forfatter, der skrev et væld af noveller og romaner, der er blevet
oversat til flere forskellige sprog. I 1962 modtog John Steinbeck Nobelprisen, og hans værker er bredt

anerkendte verden over.
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