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Lige i øjet Kurt Vonnegut Hent PDF Rudy Waltz er født i Midland City, Ohio (hvis befolkning ved et tilfælde
eller med vilje er sprængt i luften af en neutronbombe), og fortæller her sin brogede historie om opvæksten
hos den vanvittige far, der var ven med Adolf Hitler og som ruinerede hele familien ved at påtage sig skylden
(og betale hver en cent, familien ejede i erstatning) da Rudy i en alder af 12 år lader et af hans geværer (Rudy
har netop fået den tvivlsomme ære tildelt at holde vagt over faderens våbendepot) og ud af depotets vindue
fyrer en kugle af, der rammer en gravid kvinde midt mellem øjnene, alt mens hun i største uskyldighed
støvsuger sin dagligstue. Bogen er skrevet i den gode, gamle, knappe ironiske Vonnegutstil, og er krydret

med madopskrifter, der ifølge forfatteren er tænkt som musikalske mellemspil for smagsløgene.
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