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Vægten Don DeLillo Hent PDF Dybt utilfreds med udfaldet af Cubakrisen beslutter nogle afdankede CIA-
agenter at iscenesætte et mislykket attentat mod præsident John F. Kennedy. De planlægger at attentatforsøget

efterfølgende skal tilskrives Fidel Castro for på den måde at skabe modvilje mod den amerikanske
udenrigspolitik.

Lee Harvey Oswald, en falleret marinesoldat, bliver udvalgt som attenetatmand. Han har længe været
fascineret af Karl Marx, boet i Rusland og har derudover været aktiv i uddelingen af oplysningsmateriale til

fordel for Cuba.

Men Oswald er vægelsindet og trods presset fra agenterne kan han ikke beslutte sig til, om han vil være med
eller ej. Og hans beslutning bliver afgørende for Amerikas skæbne: Skal Dallas blot være et endnu et stop på

præsidentens rundrejse, eller skal det blive stedet, hvor alle amerikanske drømme snigmyrdes?

Don DeLillo (f. 1936) er født i New York og er en af de mest anerkendte nulevende amerikanske forfattere.
Han debuterede i 1971 med romanen "Americana" og har sidenhen været en fundamental del af den

postmoderne litteratur. Forfattere som Brett Easton Ellis og David Foster Wallace er begge blevet inspireret af
Don DeLillos værker.
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