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Hænders værk Charles G. Norris Hent PDF Året er 1881. Michael bor med sin kone og tre små børn i San
Francisco i et nedslidt hus, hvor hans lillebror, den kønne og vellidte men luddovne Luke sover i deres stue.
Michael er stolt af sit job som tømrer og stolt af, at han selv har bygget sit hus. Da han en dag vender hjem fra
arbejde, fortæller hans kone ham apatisk, at hans far er kommet for at bo hos dem. Han er kommet til skade
og kan ikke længere grave efter guld. Farens tilstedeværelse i det allerede propfyldte hjem får det til at trække

sig sammen til storm over Michaels familie … Charles Gilman Norris (1881-1945) var en amerikansk
forfatter, der debuterede i 1916 med bogen "The Amateur". Han havde succes som både roman- og

skuespilforfatter, og hans værker kredser om temaer som etik, kvinder i forretningslivet, uddannelse og
prævention. Charles G. Norris var gift med forfatteren Kathleen Norris og bror til forfatteren Frank Norris.
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