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Forrest Gump Winston Groom Hent PDF Forrest Gump skildrer sin livshistorie helt tilbage fra sin barndom,
henover sine oplevelser både i hans ungdom og hans voksentilværelse. Det omfatter blandt andet Gumps
deltagelse i Vietnamkrigen, hans talent for og succes som sportsudøver og hans forhold til sin smukke
barndomskærlighed. Alt sammen set igennem Forrest Gumps god-til-kernen syn på tilværelsen. Winston
Groom (f. 1943) er en amerikansk forfatter, mest kendt for sit værk "Forrest Gump" (1994), der blev

filmatiseret allerede samme år som bogudgivelsen. Groom har endvidere udgivet en række fagbøger om
blandt andet den amerikanske borgerkrig og første verdenskrig. Hans bog "Conversations with the Enemy"
var en af finalisterne til at vinde en Pulitzer pris i 1984. Følger Forrest Gump fra barnsben og senere hen i

voksenalderen – den mindre kendte efterfølger (Gump & Co.) tager fat hvor etteren sluttede og følger blandt
andet Gumps liv som enlig far.
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