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Amerikansk litteratur er selvoptaget og deltager ikke i den verdenslitterære dialog, der er kunstens livsnerve.
Sådan lyder kritikernes dom, men den er ikke helt retfærdig. Denne bog viser, hvordan det snarere er

splittelsen mellem det intime og de globale perspektiver, der kendetegner amerikansk litteratur gennem de
seneste to årtier.

Den nye amerikanske roman kortlægger de vigtigste strømninger i perioden og præsenterer en række af dens
mest markante forfatterskaber og brudflader. Den går tæt på postironiske forfattere som Davis Foster Wallace
og Jonathan Franzen, som gør op med tidligere tiders altfavnende litterære udtryk og sætter det personlige og
nærværende på dagsordenen. Men sætter også fokus på, hvordan andre store amerikanske forfattere nu igen

orienterer sig mod globale perspektiver og skriver deres værker ind i verdenslitteraturen.

Bogen tegner for første gang på dansk et samlet billede af de mest markante forfatterskaber og brudflader i
moderne amerilansk litteratur. Den fortæller historien om USA i en tid efter terrorangrebene den 11.

september 2001, hvor splittelsen mellem det indadvendte og det udadvendte er mere aktuel end nogensinde
før.
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som Davis Foster Wallace og Jonathan Franzen, som gør op med
tidligere tiders altfavnende litterære udtryk og sætter det personlige
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