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De stærke viljer - bind 1 Harold Robbins Hent PDF Allerede i filmens tidlige år var der store penge at tjene i
Hollywood. Romanen "De stærke viljer" fortæller historien om den jødiske isenkræmmer Peter Kessler og
den unge Johnny Edge, der sammen opbygger selskabet ‘Magnum Pictures‘ og bliver blandt filmbranchens
pionerer. I et tilbageblik fra en hektisk uge i 1938, følger vi i første bind den spæde start med den første

biograf i 1908 og derfra selskabets udvikling frem til Første Verdenskrig. 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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