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Historien om miss Sarah Brown Damon Runyon Hent PDF Forfatteren, sportsjournalisten og

kriminalreporteren Damon Runyon skrev omkring 80 fortællinger om livet blandt smågangstere og "dukker" i
New Yorks Broadway-kvarter i 1930'erne. Ikke mange er oversat til dansk - de fleste stammer fra en og
samme samling, og så kan man være heldig og falde over en og anden i forskellige antologier. De seks

foreliggende oversættelser er alle hentet i Politikens tillæg Magasinet: Romantik i natklub-kvarteret, Stands
dem, Yale!, Tobias den Frygtelige, Historien om miss Sarah Brown (et af forlæggene for musicalen Guys and

Dolls), Den gamle dukkes hus og Brudte løfter. - Alle historierne er lagt i munden på en lille stilfærdig,
navnløs mand, der uden selv at være gangster tilhører kredsen og nyder kvalificeret tillid hos de skrappe fyre.

Han kender ud og ind sine venners svagheder og også deres lyse sider, bl.a. deres særlige form for
æresbegreber, og tegner et lyslevende, humoristisk billede af banditterne, til dels i deres eget sprog.
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