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BESKRIVNING
Rex Walls lovade bygga ett glasslott åt sin familj. Ett drömslott i öknen där solen alltid skulle lysa. När
Jeannettes karismatiska far var nykter hade fantasin inga gränser och han lärde sina barn om fysik, geologi
och att leva livet utan rädslor - fria från omvärldens bojor. Men när han drack blev han en destruktiv
lögnare. Hennes mor Rose Mary var en fri själ som hellre målade tavlor än satte mat på bordet och vars idé
om barnuppfostran var att låta dem lösa sådant själva. Barnen Walls lärde sig att ta hand om varandra. De
matade, klädde och skyddade varandra, och till slut fann de sin väg till New York.Glasslottet liknar
ingenting du läst förut. Jeannette Walls självbiografi är en naken och utlämnande berättelse om en djupt
dysfunktionell familj vars lojalitet och kärlek inte vet några gränser. Nu som storfilm!En skakande, tragisk
men också varmhjärtad berättelse. - Örnsköldsviks AllehandaEn historia som är svår att släppa - tragisk
men ändå stärkandeför att den skildrar så mycket överlevnadskraft. - FeminaGlasslottet är hemsk,
fruktansvärd och alldeles, alldeles underbar! - bokbloggen BoklystenGlasslottet är den sortens historia
som håller dig vaken långt efter det att resten av huset har somnat. - VogueInget mindre än spektakulär. Entertainment Weekly
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Glasslottet - Walls Jeannette - pocket (9789170285059) | Adlibris Bokhandel
Autentisk historie om en families liv som sociale nomader i USA og en barndom i misrøgt og fattigdom.
"Jeg sad fast i trafikken to gader fra det selskab, jeg var ...

Boklysten: Glasslottet
Glasslottet. Drama från 2017 av Destin Daniel Cretton med Brie Larson och Woody Harrelson.

Glasslottet af Jeannette Walls | Litteratursiden
Glasslottet Först ut är en självbiografi från USA där en mycket speciell familj står i centrum. Det är
Jeanette Walls (född 1960) ...
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