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Rutebil på afveje John Steinbeck Hent PDF Juan og Alice Chicoy ejer en restaurant med tilhørende
autoværksted i et øde vejkryds nær den mexicanske grænse. Mens den koleriske Alice passer restauranten
sammen med en romantisk drømmende servitrice, passer den rolige, mandige Juan værksted og buskørsel
sammen med lærlingen ’Bumse’, hvis tanker kredser om damer. I et forfærdeligt uvejr kører bussen en dag
fast på en øde, mudderfyldt vej i Californien. Og i den usædvanlige situation opstår en række spændinger

mellem de otte tilfældigt sammenbragte personer, der får den polerede overflade til at briste og personerne til
at afsløre deres sande karakter og nå til nye erkendelser. Et eksistentielt drama.

”I virkeligheden har Steinbeck med denne bus og dens passagerer tegnet et rystende billede af det moderne
samfund og dets mennesker. Mr. Pritchard er forretningsmanden, den velpressede kedsommelighed i egen
høje person. Penge, procenter, profit er hans devise. Konen er forkælet, datteren Mildred supermoderne og
frisindet og køn; hun forelsker sig kødeligt i chaufføren Juan, mandfolket, kraften, sundheden. Så er der

Ernest Horton, der sælger morsomme artikler fra ’Spøg- og Skæmt-Selskabet’: knuste tæer og tommelfingre,
som man kan trække af og på til forlystelse for slægt og venner. Heller ikke skøgen mangler i selskabet,

Camilla Oaks hedder hun, og om hendes struttende forfængelighed kredser alle af mandkøn, unge og gamle,
fromme og syndige.” – Erik Knudsen

”En mægtig præsentation i sin art af en kolossal koncentreret kraftkilde. Et sprængfærdigt atom af en bog.” –
Hans Brix

”Aldrig har Steinbeck skrevet en så kunstnerisk behersket og fuldendt eller en så meningsfuld dybtloddende
bog som denne … om nutidsmenneskets sjælelige nød og forvirring, dets angst og ensomhed, dets rørende
drømme og længsler og først og fremmest dets dyriske begær og tarvelige egoisme … [Men romanen får] lys
og varme af hans følelse af medansvar, af kærlig medfølelse og især af hans forstående humor.” – Jørgen

Claudi

”En af Steinbecks bedste bøger.” – Newsweek

 

Juan og Alice Chicoy ejer en restaurant med tilhørende autoværksted
i et øde vejkryds nær den mexicanske grænse. Mens den koleriske
Alice passer restauranten sammen med en romantisk drømmende
servitrice, passer den rolige, mandige Juan værksted og buskørsel
sammen med lærlingen ’Bumse’, hvis tanker kredser om damer. I et
forfærdeligt uvejr kører bussen en dag fast på en øde, mudderfyldt
vej i Californien. Og i den usædvanlige situation opstår en række

spændinger mellem de otte tilfældigt sammenbragte personer, der får
den polerede overflade til at briste og personerne til at afsløre deres
sande karakter og nå til nye erkendelser. Et eksistentielt drama.

”I virkeligheden har Steinbeck med denne bus og dens passagerer
tegnet et rystende billede af det moderne samfund og dets

mennesker. Mr. Pritchard er forretningsmanden, den velpressede



kedsommelighed i egen høje person. Penge, procenter, profit er hans
devise. Konen er forkælet, datteren Mildred supermoderne og
frisindet og køn; hun forelsker sig kødeligt i chaufføren Juan,

mandfolket, kraften, sundheden. Så er der Ernest Horton, der sælger
morsomme artikler fra ’Spøg- og Skæmt-Selskabet’: knuste tæer og
tommelfingre, som man kan trække af og på til forlystelse for slægt
og venner. Heller ikke skøgen mangler i selskabet, Camilla Oaks
hedder hun, og om hendes struttende forfængelighed kredser alle af
mandkøn, unge og gamle, fromme og syndige.” – Erik Knudsen

”En mægtig præsentation i sin art af en kolossal koncentreret
kraftkilde. Et sprængfærdigt atom af en bog.” – Hans Brix

”Aldrig har Steinbeck skrevet en så kunstnerisk behersket og
fuldendt eller en så meningsfuld dybtloddende bog som denne … om

nutidsmenneskets sjælelige nød og forvirring, dets angst og
ensomhed, dets rørende drømme og længsler og først og fremmest
dets dyriske begær og tarvelige egoisme … [Men romanen får] lys
og varme af hans følelse af medansvar, af kærlig medfølelse og især

af hans forstående humor.” – Jørgen Claudi

”En af Steinbecks bedste bøger.” – Newsweek
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