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Den sidste mogul F. Scott Fitzgerald Hent PDF Den sidste mogul er beretningen om Hollywood-produceren
Monroe Stahr, som efter en kometagtig karriere må opleve, at pendulet begynder at svinge den anden vej.
Hans helbred er slidt op af et altfortærende arbejdsliv, og samtidig er den filmbranche, han har været med til

at bygge op, i voldsom forandring – og i krise.
Men omvæltningen inden i Stahr tager først fart, da han møder Kathleen Moore – en ung kvinde, der ligner

hans afdøde hustru – og en intens kærlighedsaffære begynder.
Den sidste mogul blev Fitzgeralds sidste værk og forelå ufuldendt ved forfatterens død i 1940. Bogen rummer

et udvalg af Fitzgeralds egne noter, herunder et detaljeret skema over handlingsforløb og dramatisk
udvikling. Herved får læseren et unikt kig ind i værkstedet hos en af det 20. århundrede helt store forfattere.

Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) er et af de mest lysende navne i amerikansk litteratur. Han rangerer på
linje med forfattere som Hemingway og Faulkner og er formodentlig den, der er kommet tættest på at

realisere idealet om “The Great American Novel”.
Fitzgerald fik succes i en ret tidlig alder med debutromanen This Side of Paradise (1920), men er nok især

kendt for mesterværket The Great Gatsby (1925, da. Den store Gatsby). Fitzgerald blev et ikon for 1920′ernes
vilde ungdomskultur – blandt andet skildret i forfaldsromanen The Beautiful and the Damned (1922, da. De

smukke og fortabte) – men gennemgik i sidste halvdel af sit liv en række kriser af både personlig og
professionel art.

“En stor roman om en amerikansk helt og de kræfter, der ødelægger ham og hans land” – Information
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