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JeriLee Harold Robbins Hent PDF JeriLee er en uskyldig skolepige, der bor i Californien. Hun drømmer om
at blive manuskriptforfatter og vinder også et trofæ for sine skriverier. En aften til en fest møder hun Walt, der

er søn af en berømt Hollywood-manuskriptforfatter. Men noget går galt, og JeriLee ender med at blive
voldtaget af en festens gæster. Da Walt opdager, hvad der los, redder han JeriLee ud af situationen. De to

forelsker sig i hinanden og bliver også gift, men som tiden går erstattes kærligheden af en bitter konkurrence
om succes, der ender i skilsmisse. JeriLee ender i den ene situation efter den anden, hvor hun skal indlade sig

med diverse Hollywood-mænd for at nå til tops. Spørgsmålet er blot, om hun nogensinde når derop?

Harold Robbins roman går tæt på den sexisme, der præger Hollywood og den amerikanske
underholdningsindustri.

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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