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"Min store ven", der udkom første gang i 1913, er en klassiker i fransk litteratur. Romanen skildrer venskabet
mellem François Seurel, der fungerer som bogens fortæller, og Augustin Meaulnes. Meaulnes‘ fascination af
og forelskelse i adelspigen Yvonne de Galais er omdrejningspunkt for fortællingen, mens den impulsive,
dumdristige og tapre Meaulnes selv er indbegrebet af den romantiske helt. Henri Alain-Fournier (1886-1914),
eller Henri-Alban Fournier som var hans døbenavn, nåede kun at skrive en enkelt roman, før han faldt ved
fronten under Første Verdenskrig. "Le grand Meaulnes" – på dansk "Min store ven" – blev til gengæld sin
generations mest udbredte roman, og den opnåede nærmest mytisk status blandt den franske ungdom i
1920‘erne.
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