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En odödlig klassiker I ett nedslitet tegelhus i New York, med en brokig samling hyresgäster, bor den
lättsinniga och förtrollande Holly Golightly, 19-årig överlevnadskonstnär.
Genom grannen, den unge Författaren, får vi följa hennes halsbrytande liv ett hektiskt år under andra
världskriget.
Truman Capote, som i den unge Författaren tecknar ett ömsint och lite ironiskt självporträtt, kom att bli en av
USA:s mest lästa moderna författare. Hans bitterljuva berättelse om Holly, som när ångesten väller över henne
drömmer om att äta frukost på Tiffany's, New Yorks elegantaste juvelerarbutik, har blivit en klassiker. Boken
innehåller också tre noveller av Truman Capote: Ett hus av blommor, En diamantgitarr och Ett julminne - alla
tre lysande exempel på Capotes stilkonst.
Köp boken Frukost på Tiffany's av Truman Capote (ISBN 9789174296815) hos Adlibris. Han råkar bo i
våningen ovanför Holly Golightly, en riktig partyflicka. Upphov: screenplay by George Axelrod ; produced

by Martin Jurow and Richard Shepherd ; directed by Blake Edwards: Annan titel: Frukost på Tiffany's Holly
är en charmerande excentrisk playgirl i New York City som är fast besluten att gifta sig med en brasilansk
miljonär. Stream direkte på hjemmesiden, via Chromecast til din TV eller last ned og se offline i vår app.
Holly börjar ringa. 1-8-2012 · Frukost på Tiffany's has 173,136 ratings and 8,071 reviews. Pocket, 2012. Nej
det har jag inte haft och det är nog inte så spännande, det skulle i så fall ha varit 1961 när filmen med detta
namn spelades in och.
Hyr och streama Frukost på Tiffany's på SF Anytime.
Public · Hosted by Folkets Bio Ume. se. See this and similar Tiffany & Co. I ett nedslitet hus i New York,
bland en brokig samling hyresgäster, bor den lättsinniga och förtrollande Holly Golightly, en 19-årig. She’s
fashionable. Pocket, 2017. 'Welcome to the age of un-innocence. Frukost på Tiffany´s. Se Audrey Hepburn
göra sin mest ikoniska roll som Holly Golightly i Blake Edwards klassiker Frukost på Tiffany's.

