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Femoghalvtreds år efter at Harper Lees eneste roman og udødelige klassiker Dræb ikke en sangfugl udkom,
kommer der nu endelig en toer. Sæt en vagtpost ud foregår i midten af 1950erne og 20 år efter ´Dræb ikke en

sangfugl´.

 

Den nu 26 år gamle Scout (Jean Louise Finch) er vendt hjem fra New York, for at besøge faren Atticus i den
lille by Maycomb, Alabama, hvor hun voksede op. I en tid hvor racediskriminationen raser i USA, er Jean

Louise tvunget til at kæmpe med politiske såvel som personlige problemer, idet hun forsøger at forstå sin fars
holdning til samfundet og sine egne følelser omkring det sted, hun er født og opvokset.

 

Dræb ikke en sangfugl er solgt i over 40 millioner eksemplarer. Blev i 1961 tildelt Pulitzerprisen og er siden
blevet en klassiker i amerikansk litteratur.

 

Forlaget skriver:

Femoghalvtreds år efter at Harper Lees eneste roman og udødelige
klassiker Dræb ikke en sangfugl udkom, kommer der nu endelig en
toer. Sæt en vagtpost ud foregår i midten af 1950erne og 20 år efter

´Dræb ikke en sangfugl´.

 

Den nu 26 år gamle Scout (Jean Louise Finch) er vendt hjem fra
New York, for at besøge faren Atticus i den lille by Maycomb,

Alabama, hvor hun voksede op. I en tid hvor racediskriminationen
raser i USA, er Jean Louise tvunget til at kæmpe med politiske såvel

som personlige problemer, idet hun forsøger at forstå sin fars
holdning til samfundet og sine egne følelser omkring det sted, hun er

født og opvokset.

 

Dræb ikke en sangfugl er solgt i over 40 millioner eksemplarer. Blev
i 1961 tildelt Pulitzerprisen og er siden blevet en klassiker i

amerikansk litteratur.
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