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Dubleanten Elia Kazan Hent PDF Elia Kazan var over 50 år, da hans første bog udkom i 1962, men ukendt

var romandebutanten bestemt ikke. Kazan, teater- og filminstruktøren, var et verdensnavn med opsætninger af
bl. a. Arthur Millers En sælgers død, Tennesee Williams’ Omstigning til paradis, Kat på et varmt bliktag og
film som I storbyens havn, Omstigning til paradis og Øst for paradis. Elia Kazan blev født 1909 i Istanbul af

græsk-armenske forældre. Han var firé år gammel, da familien emigrerede til Amerika, og det var bl. a.
minder fra dette kulturskift, der blev tema for hans første roman Amerika – Amerika om en græsk dreng, hvis
eneste tanke er at komme til USA. Kazan fortsatte sit forfatterskab sideløbende med teater- og filmarbejdet.
1967 udkom Ordnede forhold og 1972 Snigmorderne. Begge romaner vakte kolossal opsigt og var blandt

årets bestsellere, og begge to har været månedens bog i GBk. I Dubleanten, der udkom i foråret 1975 i USA,
har Kazan for første gang brugt det miljø, han kender indefra, som skueplads for handlingen. Igen har Kazan

skrevet en stor, bred, underholdende fortælling.
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