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Frankie Kane vokser op på et katolsk børnehjem. Han bliver venner med den jødiske dreng Martin og
forelsker sig i hans søster Julie. Efter noget tid finder Frankie tilmed ud af, at hans egen baggrund er jødisk.
Men den viden falder ikke i god jord på det katolske børnehjem, der sender ham væk. Frankie skal i stedet bo
på et nyt hjem for jødiske børn og unge, men han stikker af. På gaden bliver han venner med nogle kriminelle,
og langsomt men sikkert bliver Frankie en del af det kriminelle miljøs hårdkogte kerne. Men så møder han
uventet Julie, sin ungdomkærlighed igen, og Frankie begynder at tvivle på sine livsvalg, selv om et brud ikke
er helt ufarligt.
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 danner 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.
Bliv Plusmedlem og få adgang til vores altid lave priser på bøger. Dalai Lama - Manifestationen af kærlighed
og medfølelse - Historie og citater Forlaget Silhuet har lanceret en ny novellekonkurrence. Dalai Lama Manifestationen af kærlighed og medfølelse - Historie og citater Forlaget Silhuet har lanceret en ny
novellekonkurrence.
Tarzan er en amerikansk tegnefilm fra 1999 produceret af Walt Disney Feature Animation og udgivet af Walt

Disney Pictures den 18.
Her er en oversigt over nogle af de kaninracer, der findes. H. Denne gang er det ikke eventyr eller ordsprog,
der skal skrives om, men et mere nutidigt problem. Udenrigsministeriets direktør Niels Svenningsen bor dør
om dør med den tyske. Seneste. Kort beskrivelse: Hvordan er hverdagen med en psykopatisk mand for. Jeg
er ikke blevet slået. Vi er først med nyheder, sport og underholdning. Hej, Jeg er en mand på 40 år og jeg har
længe haft mistanke om, at min kone havde noget kørende med en kollega. 10. 22:45. H. Er du i tvivl. Er
udkommet.

