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You must remember this Joyce Carol Oates Hent PDF Forlaget skriver: "You must remember this" foregår i
1950'ernes USA, under Korea-krigen, i McCarthy-periodens hysteri med kommunistforskrækkelse og -

angivelser. Handlingen er koncentreret omkring familien Stevick.

I bogens centrum tegner sig det lidenskabelige forhold mellem familiens yngste, skolepigen Enid Maria, og
hendes fars yngre bror, Felix. Han er en rastløs, kynisk charmør og tidligere bokser, nu ejendomsspekulant,

der færdes i de mere tvivlsomme miljøer.

Det, der for Enid Maria og Felix begynder som en leg, udvikler sig hurtigt til et umætteligt sexbehov, en
næsten skæbnesvanger besættelse, som får afløb i hurtige biler, snuskede moteller og åndeløse møder.

Deres incestuøse forhold er i virkeligheden tidløst. "You must remember this" er en uforglemmelig analyse af
den livsvilje, der bryder konformiteten i sin stræben efter lykken, fuldbyrdelsen - livet selv. Romanen er en

hyldest til menneskets ufattelig evne til overlevelse.

Joyce Carol Oates (f.1938) er en amerikansk forfatter, digter, dramatiker, litteraturanmelder og redaktør. Joyce
Carol Oates har et stort og velrenommeret forfatterskab bag sig med over 100 titler i bagagen. Joyce Carol
Oates er især kendt for sin skildring af det amerikanske samfund og den vold, der eksisterer mellem de

forskellige sociale og etniske grupper og mellem kønnene.

Hun er siden sin debut i 1963 blevet hædret med flere priser og nomineringer. Blandt andet har hun vundet
The National Book Award og været nomineret til en Pulitzer Prize hele fem gange.
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