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Tolv år som slave Solomon Northup Hent PDF I den amerikanske klassiker "Tolv år som slave" fortæller
Solomon Northup sin ufattelige historie om slaveriet i 1800-tallets USA. Bogen bag Oscar-vinderen "12 Years

a Slave".

Solomon Northup levede som fri mand med sin familie i New York, da han i 1841 blev kidnappet som slave
under en rejse til sydstaten Washington D.C., hvor slaveri endnu var tilladt før Den Amerikanske Borgerkrig.
Med pisk fik han banket sin nye identitet ind i kroppen, inden han blev solgt til en plantageejer i Louisiana.
Gennem tolv år oplevede han slaveriet indefra med al dets brutalitet, daglige fornedrelse og konstante frygt.

Men aldrig vandt fremmedgørelsen over ham.

Northup udgav sin hårrejsende og utrolige historie i 1853, året efter han slap fri. Det er en hjerteskærende
fortælling om slaveriets ondskab, men også om kærlighed, menneskeværd og stort mod. Historien har med

storfilmen 12 Years a Slave grebet publikum verden over. Nu udkommer denne amerikanske klassiker endelig
på dansk.

Bogen er oversat af Hans-Jørgen Birkmose, hvis poetiske og historisk præcise oversættelse yder denne
klassiker fuld ret. Birkmose er ekspert i amerikansk sprog fra denne periode og har de seneste år bl.a.
nyoversat Edgar Allan Poe og Nathaniel Hawthorne foruden de berømte slaveberetninger af Booker T.

Washington og Frederick Douglass.
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