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De forbandede Joyce Carol Oates Hent PDF Princeton, New Jersey, 1905: tilsyneladende et roligt sted at lade
sine børn vokse op; en tryg by for blide sjæle. Men noget mørkt og ildevarslende lurer i byen, noget der
korrumperer og inficerer dens indbyggere. Mareridt hjemsøger de uskyldige, mens de sover. En stærk
forbandelse rammer Princetons elitefamilier; deres døtre begynder at forsvinde. En ung brud forføres og

bortføres ved alteret af en farlig, dragende mand – en uhåndgribelig figur, måske en europæisk prins, måske
endda djævelen selv, som spreder sin forbandelse over byens privilegerede, hvide familier. Da brudens bror

imod alle odds beslutter sig for at finde sin søster, krydser han veje med nogle af Princetons største
personligheder, fra den kommende amerikanske præsident Woodrow Wilson, den unge socialistiske idealist
Upton Sinclair, den karismatiske Jack London til tidens mest berømte forfatter Mark Twain. Alle plages de af
skæbnesvangre syner. De forbandede er en monumental historisk roman af en af Amerikas helt store litterære
stemmer. En alarmerende fortælling om besættelse, magt og nederlag i det tidlige 20. århundredes Princeton –

skillevej for de magtfulde og de fortabte.
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