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PÅ EN FORFATTER er en underholdende og underfundig rejse – og erindringsbog i samme form og tone

som den meget populære DOSTOJEVSKIJS SIDSTE REJSE.

STEINBECKS SPØGELSE bygger på en 13.000 kilometer lang camper-rejse i USA, som Leif Davidsen
foretog sammen med sin kone Ulla i 2012, i det år, hvor Barack Obama kæmpede for at blive genvalgt. Med
Bruce Springsteen på afspilleren kører ægteparret i hjulsporene på den amerikanske nobelpristager John
Steinbeck. I 1960 kørte Steinbeck med sin hund Charley rundt i USA og skildrede sin rejse i bogen PÅ

REJSE MED CHARLEY.

Leif Davidsen er mest kendt som "manden fra Rusland", mens det nok er mere ukendt, at USA har betydet
meget for hans liv og forfatterskab. Som 17-årig rejste Leif Davidsen fra Fyn til USA som

udvekslingsstudent. Det var første gang, han kom til udlandet, og rejsen blev et afgørende vendepunkt i hans
liv. Den personlige rejsebog rummer også erindringer om barndom og ungdom samt beskrivelser af de

amerikanske bøger, film og musik, der har inspireret ham.

STEINBECKS SPØGELSE føjer nye og overraskende aspekter til Leif Davidsens forfatterskab. Som han selv
siger: "Det er ikke kun en bog om USA, men også en bog om mig."
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