
Budskap - då och nu:

Budskap
Det största budskapet som jag fick av ”Pärlan” var ett ett budskap som man i de flesta hörn av 
litteraturhistorien, och vår historia överhuvudtaget, kan finna. Det är ett budskap som har visat sitt 
sanna ansikte i allt ifrån Sagan om ringen till Hunden och köttstycket. Det är ett budskap som ska 
påminna oss om människans natur som en innerst inne girig individ och om hur enkelt pengar och 
makt likt den starkaste syra kan fördärva det mest ädlaste hjärtat av solitt guld.

Detta är ett budskap som är tidlöst och som alltid prytt vår historia och våra liv. Det är en del av det 
som gör oss mänskliga helt enkelt och därför kan jag tveklöst säga att detta budskap även går hem i 
våran tid. Man kan stödja denna tanken mot de stora antal historier med just detta budskap som 
berättats under tidens eviga flöde. Budskapets välformade pusselbit har alltid passat in i det stora 
pusslet av världsalltet så varför skulle den inte göra det i nutiden?

Så klart finns det andra klassiska budskap som likt den förra ror hem i våran tid också. Till exempel 
som ”Ta vara på det du har innan du förlorar det”. Kino kollade in i pärlan och lät sig luras av dess 
onda ansikte som lovade honom rikedom. Hans övertygelse om ett framtida liv i rikedom fick 
honom att sätta allt han ägde och alla han älskade på spel. Mäktiga makter ville ha beslag på dess 
gråa och ljumma sfär för vilket pris som helst. Allt ledde till ett slut som för alltid skulle fördärva 
Kino. Hans hydda av ris brändes ner i lågor av de onda. Hans båt gjorde de hål i. Hans barn sköt de 
huvudet av. Pärlan, det onda och giriga i oss, gjorde hans synfält diffust och trängde undan hans 
tankar in i dunsten av törsten att bli något bättre.

Jag tror att pärlan i hela denna sjö av budskap faktiskt också vill få fram en liten bild som ska 
återspegla hur ursprungsbefolkningen har haft det i Amerika. Författaren ville visa oss det köttigt 
bultande och infekterade sår som männen från väst lämnade efter sig enda sedan deras första 
landstigning på amerikansk mark. Detta budskap tycker jag att han framför bra genom sina väl 
utförliga beskrivningar av deras boende, deras obetydande makt och deras förtryck.

Sammanfattat kan jag säga att John Steinbeck fört fram några av de klassiska största budskapen och 
serverat dem på ett silverfat i denna lilla bok på 125 sidor, Pärlan.

Recension
Skulle en förmögenhet få dig att sätta dina nära och kära på spel?
I Pärlan har John Steinbeck fått en att komma närmre det mänskliga psyket samtidigt som man för 
varje rad sugs närmre den episka historien om indianen som blev rik. En riktigt klassisk måste-att-
läsa bok som kan tolkas på många olika sätt.

Historien handlar om indianen Kino, en indian som är älskad av sitt folk och som lever ett bra liv. 
En morgon när solen lyste genom rishyddan blev hans lille son, Coyotito, stucken. I morgonens 
oskuld smög den lömske skorpionen, eländet, fram och stack Coyotito med sitt gift. I panik och 
förfäran vände Kino och hans fru sig till den vite doktorn men de behövde något betalningsmedel. 
De bestämde sig för att hitta en pärla och efter ett mycket hårt letande hittade Kino mot all 
förmodan världens största pärla. Ryktet om indianens nytt funna förmögenhet spred sig som cancer 
genom den glest befolkade staden och dem första som fick reda på det var pärlhandlarna som mer 
än gärna skulle vilja få beslag på dess skönhet. Med handlarnas hejdukar bakom sig måste Kino ge 
sig in längre och längre in i landet i sökandet efter ett bra pris för sin skatt. Och ett stort pris får han 
betala för det...



”Pärlan” är en välskriven roman som jag tror bygger upp olika broar mellan varje person som läser 
den. Med dess väl genomtänkta form passar den in i de flesta individer och när dess skarpa men 
ändå sköna krok väl fått napp i en så är det svårt att få den loss. Jag skulle nog påstå att Pärlan är en 
av de mest bästa böckerna jag läst. På en skala på ett till tio solar får den en solklar nia.


