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Hon ser ut att veta allt som finns att veta om kärlek " sa man om Greta Garbo när hon slog igenom med
dunder och brak på tjugotalet. Men vem älskade hon egentligen? Och hur kunde någon som verkade så på

tvärs och ointresserad av berömmelse bli en av de största filmstjärnorna genom tiderna? LOVE är en fartfylld
roman om Greta Garbos första år i Hollywood och hennes djupa band till den färgstarka regissören Mauritz
Stiller. Två frihetsälskande själar som hamnar i ett industriellt klimat där de är som fiskar på torra land. När
Mauritz tas ifrån henne utlöser det en reaktion som sätter hela Hollywood i gungning. Hon går i krig med
studion som ger henne ovärdiga vamproller. Hon gömmer sig för reportrar som belägrar nya pojkvännen
Jacks villa. Men ju mer hon vägrar tala med fans och reportrar desto mer besatta blir de. När hon påstår sig

vara en helt vanlig kvinna betraktas hon som ett stort mysterium.

Tack Bokförlaget Polaris för rec.exet Love en roman om Greta Garbo finns att köpa hos t ex. Einhorn gjorde
redan i slutet av 90talet en tevedokumentär om Garbo och hade då haft anledning att tillbringa många timmar
med den ganska otillgängliga självupptagna och oftast olyckliga kvinna . Greta Garbo blir till liv i romanen

Love.

Greta Garbo,Garbo

Kerstin Gezelius. Hollywoods 10 Greatest Actresses Katharine Hepburn Bette Davis Audrey Hepburn Ingrid
Bergman Greta Garbo Marilyn Monroe Elizabeth Taylor Judy 228 kr. Greta Garbo är dyrkad som både

kärleksgudinna och feminist och queerikon en kombinerad prestation som inte egentligen ser sin like igen
förrän vid postmodernismens genombrott på åttiotalet. Jämför butikernas bokpriser och köp Love en roman
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om Greta Garbo till lägsta pris. LOVE är en fartfylld roman om Greta Garbos väg till Hollywood och de första
åren i drömfabriken. Hon är en unik skådespelerska men livet är förstås inte helt lätt för en sådan person. men
just det faktum att Garbo var så. Finns i fler format. Nu finns denna suveräna skildring av en ung Greta Garbo
i pocket. Love av Kerstin Gezelius Alexander Onofri. Utförlig titel Love En roman om Greta Garbo CDBok
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