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"Det gule hus"
"Det gamle system"

"På jagt efter Mr. Green"
"Gonzaga-manuskripterne"

"En vordene far"
"Mosbys erindringer"

"Mr. Willis Mosby sad efter sin siesta og så ned ad bjerget, ned mod byen Oaxaca, hvor alle stadig lå og
snuede med åben mund, rumpen bagud eller i vejret og langt sort indianerhår. Den antikke skønhed,

fotografisk besunget af Eisenstein i filmen "Torden over Mexico". Mr. Mosby – strengt taget dr. Mosby, lærd,
måske ligefrem dybsindig; havde tænkt meget, udrettet meget – havde begået nogle af de mest interessante
fejltagelser, et menneske havde mulighed for i det tyvende århundrede. Nu opholdt han sig i Oaxaca for at

skrive sine erindringer."

Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellows (1915-2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere
efter 2. verdenskrig. Saul Bellows har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har

vundet mange prestigefyldt priser for sine samfundskritiske romaner.
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