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Rin Tin Tin - En hunds liv og legende Susan Orlean Hent PDF RIN TIN TIN er den fantastiske historie om en
forladt hundehvalp, der blev til filmstjerne og internationalt ikon. Lee Duncan, en ung amerikansk soldat,

bringer hvalpen hjem fra 1. verdenskrigs franske slagmarker og gør ham til en stjerne i Hollywood. I løbet af
ti år spiller Rin Tin Tin hovedrollen i 23 filmhit, redder Warner Brothers fra en truende fallit og bliver verdens

mest berømte filmhund.

Susan Orlean fortæller gennem Rin Tin Tins historie også om det utrolige bånd, der eksisterer mellem
mennesker og dyr, og som har været med til at forvandle hunden fra arbejdsdyr på gårdene til elskede

familiemedlemmer. Og samtidig giver bogen et fascinerende indblik i 90 års amerikansk
underholdningshistorie og trækker trådene op til nutiden og hundenes rolle i blandt andet moderne krig.
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