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Slip bjørnene fri er John Irvings debutroman fra 1968. 

Foråret 1967. Siggy og Hannes, som deler to store lidenskaber - motorcykler og kvinder - strejfer rundt på en
gammel motorcykel på Østrigs landeveje. De møder Gallen, en smuk, kvindelig blaffer, som de gerne vil have
med sig på turen. Men en angrebslysten bisværm, en streng tante og Siggys medfølelse for mælkemandens
plagede hest sætter en midlertidig stopper for deres videre tur. Siggy flygter om natten for at sætte kursen

mod Wiens zoologiske have og sin store drøm: At slippe dyrene fri. 

»En debut, der burde have gjort Irving berømt, længe før det faktisk skete.«
- BT 

»En stor, kompleks, underholdende roman fuld af sammenfiltrede handlingstråde og farvestrålende personer.«
- Berlingske Tidende 

»Venskab, kærlighed og drømmen om den ultimative frihed. En riv, rav, ruskende fortælling, der endnu en
gang trækker læseren ind i Irvings altid sprudlende og hjertegribende fortælleunivers.«

- Kristeligt Dagblad 

»En ustyrlig og barok fortælling, hvor selv den mest alvorlige tildragelse altid får et lettere komisk skær. Det
er slet ikke nogen dårlig idé at begynde sin læsning af den herligt rablende, men også dybt seriøse

amerikanske forfatter her.«
- Jyllands-Posten 

»Her slipper han vilddyret løs i mere end en forstand.«
- Politiken
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