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Hvem er fuldkommen? Richard Russo Hent PDF Forlaget skriver: Sully bor i en lille by nord for New York.
Han er 60 år gammel og på ingen måde fuldkommen. Han er arbejdsløs - bortset fra lidt sort arbejde af og til,
når det byder sig og helbreddet tillader det - fattig, plaget af et ødelagt knæ, og han er for alvor begyndt at

spekulere på, om hans held er sluppet op. Og det er det!  Bankdirektørsønnen af den gamle kvinde, han bor til
leje hos, vil have ham sat ud af lejligheden. Hans søn, som han ikke har det tætteste forhold til, kommer hjem
til Thanksgiving og bliver hængende, fordi konen vil skilles. Sullys egen overspændte ekskone er på vej mod

et nervøst sammenbrud, og hans elskerinde gennem mange år bebrejder ham, at hendes datter er endt på
hospitalet med en brækket kæbe. Men det, der plager Sully mest, er de erindringer, som dagligt hjemsøger
ham, om hans voldelige og slyngelagtige far.  Richard Russo er en mester i at skildre livet og menneskene i
den amerikanske provinsby med indlevelse, humor og varme. Det så vi i Empire Falls, som vandt Pulitzer-

prisen, og det ser vi igen i Hvem er fuldkommen?  ´Hvem er fuldkommen?´ er filmatiseret med Paul Newman,
Jessica Tandy, Bruce Willis og Melanie Griffith i hovedrollerne. 
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