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Glimmer Harold Robbins Hent PDF Der var kun én ting, Joe Crown fra Brooklyn havde rigeligt af …
ambitioner, brændende ambitioner om at skrive. Og pornonoveller bliver det springbræt, der bringer ham fra
den verden af gangstere, narkohandlere, ludere og alfonser, han er vokset op i, til det glitrende Hollywood og

"det søde liv", vellevned og sexorgier, der følger i succesens kølvand.

Men lige så meget som han ønsker berømmelsen, lige så stærkt hungrer han efter den virkelige kærlighed,
som han søger hos fem vidt forskellige kvinder:

Motty, hans ungdomskærlighed, som han tager med til Hollywood som sin hustru.

Blanche, en filmproducents sexhungrende kone, der kan støtte eller ødelægge hans karriere.

Marissa, hvis seksuelle kunnen kommer bag på endog Joe.

Grevinden, der er selve legemliggørelse af "det søde liv".

Laura, den kvinde, han virkelig elsker, og som altid er genstand for hans inderste drømme.

"Glimmer" er en fortælling om jagten på kærlighed og om følelsen af tomhed ved sex uden følelser, når man
glemmer, at tårer også er en del af kærligheden …

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter. Harold Robbins, der oprindeligt var fra New
York, havde en tæt forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner dannede baggrund
for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til

30 sprog og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.

 

Der var kun én ting, Joe Crown fra Brooklyn havde rigeligt af …
ambitioner, brændende ambitioner om at skrive. Og pornonoveller
bliver det springbræt, der bringer ham fra den verden af gangstere,
narkohandlere, ludere og alfonser, han er vokset op i, til det glitrende
Hollywood og "det søde liv", vellevned og sexorgier, der følger i

succesens kølvand.

Men lige så meget som han ønsker berømmelsen, lige så stærkt
hungrer han efter den virkelige kærlighed, som han søger hos fem

vidt forskellige kvinder:

Motty, hans ungdomskærlighed, som han tager med til Hollywood
som sin hustru.

Blanche, en filmproducents sexhungrende kone, der kan støtte eller
ødelægge hans karriere.

Marissa, hvis seksuelle kunnen kommer bag på endog Joe.

Grevinden, der er selve legemliggørelse af "det søde liv".



Laura, den kvinde, han virkelig elsker, og som altid er genstand for
hans inderste drømme.

"Glimmer" er en fortælling om jagten på kærlighed og om følelsen af
tomhed ved sex uden følelser, når man glemmer, at tårer også er en

del af kærligheden …

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanforfatter.
Harold Robbins, der oprindeligt var fra New York, havde en tæt

forbindelse til den californiske filmindustri, da flere af hans romaner
dannede baggrund for manuskripter til film og tv. Han har en stjerne
på Hollywood Walk of Fame og hans bøger blev oversat til 30 sprog

og solgt i omegnen af 750 millioner eksemplarer.
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