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Af ild og støv Henry Bellamann Hent PDF Forlaget skriver: "Af ild og støv" er Henry Bellamanns roman, der
følger Parris Mitchell helt fra sin ungdom og frem til han, efter endt uddannelse, beslutter sig for at vende

hjem til den by, han er vokset op i. Mitchell er uddannet læge og udvikler sig til en fremragende
sindssygelæge. Derfor kan det også på nogen virke mærkeligt – ligefrem mistænkeligt – når Mitchell vender
tilbage til den by, der tog alt fra ham. Men under overfladen indeholder byen meget mere, end man ser ved

første øjekast.

Den amerikanske forfatter med de tyske rødder Henry Bellamann (1882-1945) studerede til pianist og
underviste på adskillige skoler og højere undervisningsinstitutioner, før han vendte sin fulde opmærksomhed
mod skrivegerningen. Bellamann udgav flere digtsamlinger i starten af 1920‘erne og fik sin romandebut i

1926 med bogen "Petenera‘s Daughter". Han udgav herefter flere romaner, men fik først sit store gennembrud
i 1940, hvor han udgav "Kings Row", der blev oversat og udgivet i Danmark under titlen "Af ild og støv".
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