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Joyland Stephen King Hent PDF “Joyland er en langt blidere, dybere og mere tankefuld bog, end den giver
sig ud for at være.” – The Guardian Joyland er klassisk King. Der er gys og spænding, og samtidig er det en
vidunderlig velfortalt roman om at blive voksen. Devin Jones ser tilbage på den periode, hvor han som 21-
årig arbejdede i forlystelsesparken Joyland. Han havde været en usikker og ensom ung mand med et knust

hjerte, som havde fået job i et middelmådigt tivoli med en hjemsøgt forlystelse. Et uopklaret mord var nemlig
engang blevet begået i selvsamme tivoli. I Kings hånd er det en nervepirrende cocktail. Ordene på facaden af
Spøgelseshuset i Joyland kunne også stå på forsiden af denne bog: “Kom indenfor hvis du tør”. Man træder
indenfor med bævende knæ, og man træder ud med nedbidte negle. Men også varm om hjertet og rørt. Kings
univers er på én gang uforudsigeligt og genkendeligt – og gennemsyret af spænding. “Det følelsesmæssige

bånd markerer forskellen mellem bøger, som først og fremmest underholder, og bøger som gør en
fundamental forskel. Med bedragerisk lethed og forbavsende regelmæssighed har King nu gennem 40 år
skrevet bøger, som gør en forskel. Med Joyland har han gjort det endnu en gang.” – The Washington Post
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