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BESKRIVNING

"Det var nästan tid att gå för dagen när Tod Hackett hörde ett förfärligt oväsen på vägen utanför
kontoret."Gräshopporna (1939) är en roman om Hollywood, men inte om det glamorösa Hollywood,
rampljusets och stjärnornas värld, utan om de bländande kulissernas baksida. Gräshopporna, det är den
hord av udda, tragikomiska och patetiska existenser som lever i kulissernas skuggsida och som livnär sig
på den falska drömmen om rampljus och stjärnroller: det är armén av statister, ett brokigt och färggrant
proletariat som dras som flugor till ateljéernas strålkastarljus. I denna miljö utspelas ett drama som utgör
den verkliga kontrasten till drömfabrikens happy ends, och som är både gripande och fängslande i sin
tragiska obönhörlighet.Nathanael West (1903-1940) tillhörde på 1920-talet den berömda kretsen i Paris
kring Hemingway, Gertrude Stein och Scott Fitzgerald. Sedan han återvänt till USA hamnade han i
Hollywood som manusförfattare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gräshopporna | Leonov, Leonid | 90 SEK

Filmen Gräshopporna (The Day of the Locust). En rundmålning av 30-talets Hollywood och särskilt av
filmstadens mörkare sidor. Handlingen ses huvudsakligen genom ...

Gräshopporna - Nathanael West - Bok | Akademibokhandeln

Svenska (1917) Och gräshopporna kommo över hela Egyptens land och slogo i stor mängd ned över hela
Egyptens område; en sådan myckenhet av gräshoppor hade ...

Jag minns gräshopporna - Soseki Natsume - böcker (9789197526869 ...

Gräshoppa, substantiv. Gräshoppor (Caelifera) är en underordning insekter. De tillhör hopprätvingarna.
Gräshopporna har långa kraftiga bakben som de kan ...
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GRÄSHOPPORNA

https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%84SHOPPORNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%84SHOPPORNA&ln=se
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