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Lord of Misrule Jaimy Gordon Hent PDF Tommy Hansel har en plan: Ryk ubemærket ind på Indian Mounds
galopbanen i West Virginia, lad fire heste – som alle er bedre, end de ser ud – stille op til høje odds, indkasser

præmiepengene og væddemålene og stik af igen, før nogen lugter lunten.

Men på et lille sted som Indian Mounds bliver Tommys plan gennemskuet af alle: den gamle, farvede
staldmand Medicine Ed, smeden Kidstuff, den belevne lånehaj Two-Tie og de to trænere, mandekvinden
Deucey Gifford og den skræmmende stortræner Joe Dale Bigg. Alle lever de af kick’et fra det næste løb og

det næste væddemål og håbet om den gevinst, der endegyldigt kan ændre deres tilværelse.

Jaimy Gordon fik USA’s fornemste litterære pris, The National Book Award, for denne rå og poetiske roman,
som gennem et år og fire løb følger nogle sårede og ensomme skæbner på og omkring en tredjerangs

galopbane i Midtvesten.
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