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Martin Dressler Steven Millhauser Hent PDF Forlaget skriver: Steven Millhauser vandt i 1997 Pulitzer-prisen
for sin bog Martin Dressler, som nu udkommer på dansk. Bogen har høstet bred international anerkendelse,
og Millhauser er blevet rost for den levende detaljerigdom, med hvilken han genskaber New York i tiden
omkring forrige århundrede-skifte, og ikke mindst for sin sanselige skrivestil, som nærmer sig magisk

realisme i dens forfinede sammenblanding af stålkonstruktioner og magiske drømmeverdener.

Martin Dressler er fortællingen om en amerikansk drømmer. I det sene 19. århundredes New York følger vi
Martins utrættelige stræben mod at fuldbyrde sine inderste ønsker, fra han som barn bygger et cigar-træ i sin
fars tobaksforretning, til han som ung mand skaber bygningsværker så storslåede og komplekse, at de synes
at kappes med verden selv. Martin bevæger sig i et vibrerende felt mellem drøm og virkelighed, såvel da han
forsøger at give sine drømme form i eventyrlige bygninger, som da han fortrylles af en moder og hendes to

døtre, den ene mørk og jordnær, den anden lys og drømmeagtig.
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