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Isslag Rick Moody Hent PDF Året er 1973. De sidste amerikanske tropper har forladt Vietnam, og det store
samtaleemne i USA er Watergateskandalen. Samtidig er der gang i de sociale eksperimenter med stoffer og

seksualitet.

Omkring Thanksgiving Day slår en vild vinterstorm ned over en velhaverforstad i Connecticut. Igennem et
begivenhedsrigt døgn følger vi de otte medlemmer i familierne Hood og Williams og deres forsøg på at

udleve eller komme overens med de voldsomme følelser, fortrængninger og problemer, der bobler under de
velordnede facader.

Isslag er filmatiseret af Ang Lee som The Ice Storm, med bl.a. Kevin Kline og Sigourney Weaver i nogle af
hovedrollerne.

Anmeldelser af ISSLAG
'Bemærkelsesværdig, modig og smuk. Rick Moody har med kløgt, beherskelse og uden sentimentalitet skabt

et bevægende portræt af kernefamilien.'
Jeffrey Eugenides

»,Velskrevet og fuld af sort humor ... usædvanlig moden og med langt større klogskab og indsigt i familieliv,
end en 29-årig forfatter skulle besidde. Moody er helt klart en forfatter, man skal holde øje med.«,

Sunday Times
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