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BESKRIVNING

John Cleese är en av världens mest berömda komiker som har uppnått ikonisk status i världen efter
framgångarna med Monty Python och Pang i bygget. Och med filmer som Life of Brian, Meningen med
livet och En fisk som heter Wanda Cleese inledde sin komikerbana som medlem i Cambridge Footlights
Revue då han studerade juridik vid Cambridge Han blev erbjuden arbete som manusförfattare på BBC
Radio där han fick arbeta med flera olika program, det mest uppmärksammade var som sketchförfattare
för The Dick Emery Show. Cleese både medverkade i och skrev manus till den satiriska tv-serien The
Frost Report med David Frost som programledare 1966-67. Det är nu han träffar de framtida Monty
Python medlemmarna Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones och Michael Palin. Det var under den här
tiden som dessa utvecklade sina unika skrivarstilar. Värt att veta: John Cleese far hette ursprungligen
"Cheese" i efternamn, men i samband med militärinryckning och för att han var trött på att mobbas för
namnet bytte han till "Cleese". Värt att veta: 2005 fick John Cleese en art i släktet lemurer, Avahi cleesei,
uppkallad efter sig som tack för hans skyddsprojekt för lemurer. Värt att veta: John Cleese medverkade
hösten 2009 i en serie svenska reklamfilmer åt elektronikkedjan Elgiganten, eftersom han enligt egen
utsago, behövde dra in pengar till sina exfruar dyra underhåll.Översättare: Marianne Mattsson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Recension: Men hur som helst… Av John Cleese | Biografier.nu

Han är en av världens största komiker. Men också en man med en väldigt dyr skilsmässa bakom sig. Så för
att få ihop pengarna till den har han skrivit en bok.

John Cleese | Men hur som helst… | Göteborgs-Posten - Kultur

John Cleese är en av världens mest berömda komiker som har uppnått ikonisk status i världen efter
framgångarna med Monty Python och Pang i bygget. Och med...

Badhus? Javisst, men inte hur dyrt som helst - Sydöstran

Jodå, John Cleese är fortfarande en rolig man. Det kan man konstatera efter att ha läst hans nyutkomna
självbiografi. Och hans smak för drastisk, bisarr, Monty...
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