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BESKRIVNING

Gloria har panik. Hon är Stockholmsoperans mest självlysande stjärna, men så känns det inte alls när hon
börjar repetera Carmen mot sin gamla kärlek, den världsberömde tenoren Dominic. Han som lämnade
henne för att göra internationell karriär. Redan från början står det klart att han gör allt, precis allt, för att
vara nära henne igen. Gloria har aldrig kommit över sveket och i scen efter scen måste hon nu föra en
kamp mot sina känslor. Plötsligt är hon både sårbar och känslig.Lillasyster Agnes liv är också
omtumlande. Hon är flygkapten och i vanliga fall lugn och balanserad, men när äktenskapet krisar flyr hon
hem till Gloria för att få stöd. Systrarna har alltid stått varandra nära, även om de är väldigt olika. För
första gången sedan de var små umgås de nu dag som natt. Saker från barndomen kommer upp till ytan och
medan de gräver i sitt förflutna växer dramat på Operan, både på scen och privat. Rollfiguren Carmens öde
vävs samman med Glorias eget liv på ett högst dramatiskt och oväntat sätt.Gloria är en underhållande
roman om en kvinna mitt i livet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Recension: Gloria (Film) | SvD

Korsgloria. Kristi gloria skiljer sig från andras genom tre markerade radier. Den brukar kallas korsgloria
men är egentligen en treenighetssymbol.

Gloria (@GlodeJo07) | Twitter

Music Video: Gloria ... Category Music; Song Gloria (2012 Collection Remaster) Artist Laura Branigan

Gloria (2013) - IMDb

The latest Tweets from Gloria Estefan (@GloriaEstefan): "Hoping everyone had a great #Thanksgiving
yesterday! So thankful for all the volunteers and sponsors that ...
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GLORIA

https://www.bo-fi.club/?p=GLORIA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GLORIA&ln=se
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