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Författaren och poeten Henry Chinaski blir av en producent i Hollywood erbjuden att skriva ett filmmanus.
För detta får han ett rejält förskott insatt på sitt konto. Då börjar han och Sarah sin långa premiärresa in i
filmens värld, i den hetaste och tätaste av amerikanska kändismiljöer. En berg och dalbana av fester, beröm,
skrivkramp och brutna löften, en berättelse som just fått namnet Hollywood. Den här översättningen har
reviderats av Einar Heckscher.
Romanen bygger på händelserna kring tillkomsten av den verkliga filmen Barfly, barlejonet, med manus av
Charles Bukowski, där han dessutom själv gör entré som skådespelare - då i en biroll.
I efterordet skriver dramatikern och författaren Peter Birro:
"Det var fruktansvärda år Det var då en vän gav mig några böcker av Charles Bukowski. Det blev som en
uppenbarelse för mig ... Bukowski skrev om mig och mitt liv så kändes det och han gjorde det på ett sätt som
fick mig att känna mig vacker och värdefull. Det var en omskakande upplevelse och gav mig en tröst jag inte
ens hade kunnat föreställa mig.."

Koordinater Hollywood er et distrikt i byen Los Angeles i California i USA. Hollywood har siden tidlig
1900-tallet vært sentral i filmproduksjon, blant annet på. Hollywood (/ ˈ h ɒ l i w ʊ d / HOL-ee-wuud) is an
ethnically diverse, densely populated neighborhood in the central region of Los Angeles, California.
Information for tourists including the Walk of Fame and the Hollywood Sign; offers a membership directory,
demographic information, filming data and announcements of.
Hollywood is a city in Broward County, Florida, located between Fort Lauderdale and Miami. The average
temperature is between 68 and 83 degrees. As of July 1, 2015. Hollywood er en by i Broward County i
delstaten Florida i USA. I 2010 hadde byen et innbyggertall på 140 768, noe som gjør byen til den tolvte
største byen i. Ting å gjøre i Hollywood: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Hollywood, Florida på
TripAdvisor. Hollywood Attractions and tourist sites, including Hollywood Boulevard, Celebrity Home
Guides, and famous places in Tinseltown. Hollywood klør seg i hodet etter at Katy Perry og Orlando
annonserte brudd. Hevdet komikeren foret Prince med dop. Nå legger hun seg flat etter millionsøksmål. The
official guide to Hollywood. Find great deals, new attractions, free things to do and more.
Start planning your perfect Hollywood vacation today. The Hollywood Reporter is your source for breaking
news about Hollywood and entertainment, including movies, TV, reviews and industry blogs.

