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Mr. S George Jacobs Hent PDF Forlaget skriver: I 1953 bliver George Jacobs ansat som Frank Sinatras højre
hånd. Gennem de næste 15 år tager Sinatra ham med på århundredets tur. Fra det forbudte Hollywood til

Chicagos gangsterland. Fra det nyopfundne Las Vegas til Manhattans penthouselejligheder.

Som medlem af Frank Sinatras inderkreds drikker han drinks med Ava Gardner, danser med Marilyn Monroe
og masserer JFK. Han spiller golf med Sam Giancana og jazz med prinsen af Monaco. I et miljø af starletter
og stjerner, kongelige og politikere, moguler og gangstere udvikler der sig et varm og nært forhold mellem

Jacobs og Sinatra.

En kompleks Sinatra afslører sig som både sårbar og arrogant, kærlig og afvisende, selvsikker og usikker.
Jacobs er en dygtig observatør af sin ven og chefs op- og nedture i et turbulent liv. Mr. S er et af de mest

ærlige og intime portrætt er af Frank Sinatra.
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