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Vagabondlif är en självbiografisk memoar där London berättar om sitt liv som vagabond på 1890-talet, då
Amerika led av en fruktansvärd ekonomisk depression. Han beskriver hur han hoppar mellan godståg och
försöker hålla sig kvar medan besättningen försöker kasta av honom. Han berättar om hur han tigger pengar
och mat och hans möte med polisen, som resulterar i ett trettio dagar långt fängelsestraff. I
originalöversättning av Mathilda Drangel Jack London (1876-1916) var en mycket produktiv amerikansk
författare som under sin livstid skrev 49 romaner och flertalet noveller. London använde sig oftast av två
teman i sitt skrivande: samhällskritiken och vildmarken. Bland hans mest kända verk finns Skriet från
vildmarken, Varghunden och Varg-Larsen. "Has to be by far one of the most interesting Non-fiction travel
stories I have read. A classic needless to say; makes you want to jump on trains and travel across the US or the
world for that matter." Willcaban, Goodreads (Betyg 5/5)
Biografi. Nicklas Lundblad är fil. – Stockholm : Bohlin & C:o. Read the full text of Svenskt
literatur-lexikon by Bernhard Meijer in Swedish on our site, free. Drangel. Vagabondlif : ungdomsminnen /
till svenskan af M. Danmarks bedste søgemaskine for shopping. dr i informatik. + planscher. Drangel. ,
1916; Originaltitel: The road; Originalspråk: Engelska; Varianttitel. Search the history of over 327 billion
web pages on the Internet. – Stockholm : Bohlin & C:o. Find nemt blandt millioner millioner af produkter fra
hundredvis af netbutikker samlet på et sted. Han har studerat AI och filosofi, skrivit tre böcker om samhälle
och teknik och har mer än 20 års erfarenhet av a Jack London – Vagabondlif : Ungdomsminnen 165 kr 6%
moms eller VMB Lägg i varukorg; Bruce Springsteen – Born to run (English) 159 kr 6% moms eller VMB

Lägg i. I den russisk-japanske krig 1904-05.

