Pressemeddelelse
Jack Londons mesterværk bliver bragt til live igen
Jack Londons episke eventyr om gadekrydset Buck, der må så grueligt
meget igennem, kommer nu i ny filmatisering med Harrison Ford i en
af hovedrollerne. I denne anledning genudgiver Alhambra Når naturen
kalder i ny og flot klassikerudgave.
Vi er i 1890’erne, og guldfeberen raser i Klondike. Buck, et velvoksent gadekryds, bliver stjålet fra sine
velhavende ejere og sit behagelige liv og fragtet til det kolde Alaska for at tjene som slædehund.
På turene over de frosne floder, mellem lejrenes snedriver og i de dybe skove stifter han bekendtskab
med en brutal verden, hvor kun de stærkeste overlever. Her gælder loven om kølle og tand, og
hverdagen i hundespandet er en kamp på liv og død. Men naturen kalder på Buck og vækker hans
instinkter. Gennem prøvelser og modgang lærer han at tilpasse sig, overleve – og leve.
Når naturen kalder er en barsk, men også smuk roman om heltemod, overlevelse og
forholdet mellem menneske og dyr, mellem civilisationen og det vilde, der bor i os alle.
Dens klassikerstatus skyldes, at den rammer noget i os alle sammen; fra eventyrhungrende
skoledrenge over nostalgiske naturentusiaster og hundeelskere til alle, der nyder en god og
medrivende historie.
Det er over hundrede år siden, at Jack London skrev Når naturen kalder. På de hundrede år
er bogen blevet oversat til mere end 80 sprog, udkommet i et hav af udgaver og filmatiseret
ad flere omgange, senest i versionen med Harrison Ford som Bucks ven John Thornton, der
har premiere i de danske biografer i februar.
Jack London blev født i 1876 i Californien og havde allerede som teenager set mere
af verden og dens strabadser, end mange får set på et helt liv. Han var på forskellige
tidspunkter i sit liv østerspirat, sømand, sæljæger, vagabond og guldgraver i Klondike under
Guldfeberen 1896-1899. London fandt aldrig guld, men han begyndte at skrive føljetoner
til aviser og blade baseret på sine oplevelser og fandt hurtigt en læserskare, som har været
med ham lige siden. Hans historier blev første gang udgivet i bogform i 1900, og i 1903 kom
Når naturen kalder, hans første bestseller.

Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.
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