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Miss Blackpool Nick Hornby Hent PDF Barbara Parker bliver kåret som Miss Blackpool 1964, men hun vil
ikke være skønhedsdronning. Hun vil få folk til at grine, lige som sin heltinde Lucille Ball. Så Barbara
forlader Blackpool og sin familie, tager til London og får et job i makeupafdelingen i et stormagasin. Og
giver sig så til at overveje, hvorledes hun kommer frem i verden. Et tilfældigt møde med en tv-agent
resulterer i et navneskift og en audition til en ny BBC-komedieserie. Tv-stjernen Sophie Straw er født.

 
Funny Girl er historien om et tv-program og folkene bag det: manuskriptforfatterne, Tony og Bill, gamle
barndomsvenner og besat af comedy; Dennis, klog og god og fuldstændig dedikeret til hele sit hold og til

Sophie i særdeleshed; og Sophies flotte modspiller Clive, der mener, at han har fortjent bedre, på trods af den
ubegrænsede mængde frynsegoder, som tv-berømmelse fører med sig.

I takt med at 1960’erne skrider frem og det britiske publikum forelsker sig i Sophies sitcom, begynder
holdånden og sammenholdet at aftage: Intet varer evigt, og virkeligheden og dens mange trakasserier trænger

sig på til sidst.
 

Nick Hornbys nye roman, den seneste efter ‘Juliet, nøgen’ fra 2010, handler om arbejde, populærkultur,
ungdom og alderdom, berømmelse, klasse og samarbejde. Den tegner et fængslende portræt af ungdommens
overdådighed og kreativitet på et tidspunkt, hvor England befandt sig midt i en af landets mest vedvarende

kreative udladninger.
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