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Pussyland - Historier fra Amerika Henrik List Hent PDF PUSSYLAND er ti både hårdkogte, personlige og
realistiske prosatekster om en ung europæers dannelsesrejse igennem Amerika. Fra midten af 1980'erne til

midten af 90'erne. Fra storbyernes brændpunkter til provinsens støvede afkroge. Fra det første euforiske møde
med det fascinerende land til en overdosis Americana. Fra drøm til mareridt - med speederen i bund. Henrik

List (født 1965) har som journalist og forfatter gennem de sidste 15 år rejst i - og skrevet om - det
geografiske, det kulturelle og det mytologiske Amerika.

Pressen skriver:

" Henrik List skriver så det gnistrer.(...) Man er aldrig sikker, og dermed pirrer bogen gevaldigt og lykkes
godt som litteratur." - Nikolaj M. Lassen, Weekendavisen

"En underholdende tour de force, Henrik List byder op til - i landet, der flyder af coke og kusse." - Michael
Eigtved, B.T.

"Et stykke stemningsmættet, sexet pulp fiction i en smuk pinkfarvet indbinding." - Mogens Rude, Jydske
Vestkysten

"Samlingen er skræmmende, dragende, letlæselig og frem for alt hylende morsom". - Tjeck
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