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Gumpismer. Kloge ord og gode råd fra Forrest Gump Winston Groom Hent PDF De fleste kan blive enige om,

at Forrest Gump formår at se verden på en ganske særlig omend en smule naiv måde. Det er der kommet
nogle humoristiske og fornøjelige citater ud af: Gumpismer. Bogen indeholder en herlig blanding af vid og
humor fra Gump, der i sidste ende alle sammen handler om én ting: Altid at være i stand til at se tilbage og
sige, at man i det mindste ikke har haft et kedeligt liv. Winston Groom (f. 1943) er en amerikansk forfatter.

Han har udgivet både skøn- og faglitteratur, men er måske mest kendt for sine bøger om Forrest Gump, hvoraf
den første blev en bragende succes, da den blev filmatiseret i 1994. Store dele af Grooms faglitterære

forfatterskab er dedikeret til historiske bøger om amerikanske krige.
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