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Pris ingen lykkelig Agnes Sligh Turnbull Hent PDF Forlaget skriver: Den skotske Alex Mactay er en poetiske
sjæl. Det har nu aldrig været en lukrativ forretning at skrive digte. Det ved Alex MacTay godt, og i stedet

immigrerer han til Pennsylvania i USA, hvor han hurtigt får succes. I løbet af få år har Alex Mactay både tjent
sin første milion og blevet gift med sin forretningspartners datter. Men succesen kommer med en pris.

Undertrykkelsen af hans poetiske sjæl har sat sig som en bitterhed, og efterhånden spreder bitterheden sig
også til hans ægteskab og forholdet til sønnen.

"Pris ingen lykkelig" er en roman om de driftige forretningsmænd i 1800-tallets USA. Mænd, der bar landet
frem, men som også måtte gøre store, personlige ofre undervejs - noget der ofte ramte deres allernærmeste.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Agnes Sligh Turnbull (1888-1982) var en amerikansk forfatter født i delstaten Pennsylvania. Hun debuterede
som novelleforfatter i 1920, hvor hun blev udgivet i et tidsskrift, som hun i de efterfølgende år bidrog til

regelmæssigt. I 1936 udkom Agnes Sligh Turnbulls første roman og den sidste i 1980.

Agnes Sligh Turnbull blev særlig kendt for sine historiske romaner, der ofte foregår i det vestlige
Pennsylvania.
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