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En fremmed i spejlet Sidney Sheldon Hent PDF Toby Temple har det hele. Han har millioner af beundrende
fans, både mænd og kvinder - men nok særligt kvinder. Han er på toppen af sin branches rangstige og kan få,
hvad han peger på. Men sammen med alt dette kommer også de mennesker, der indædt hader Temple, og som
gerne ser ham falde på sin vej. Pludselig en dag møder Temple den smukke Jill Castle, og den unge starlet
fejer straks benene væk under Temple - med uforudsete konsekvenser. Sidney Sheldon (1917-2007) var en
amerikansk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere som manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have
arbejdet med musicals og TV, udgav Sheldon sin første roman i 1969; en roman, der først blev udgivet på
dansk i 1981 under titlen "Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt kendt for sine mange succesromaner inden

for krimigenren, hvoraf flere er blevet filmatiseret.

 

Toby Temple har det hele. Han har millioner af beundrende fans,
både mænd og kvinder - men nok særligt kvinder. Han er på toppen
af sin branches rangstige og kan få, hvad han peger på. Men sammen
med alt dette kommer også de mennesker, der indædt hader Temple,

og som gerne ser ham falde på sin vej. Pludselig en dag møder
Temple den smukke Jill Castle, og den unge starlet fejer straks

benene væk under Temple - med uforudsete konsekvenser. Sidney
Sheldon (1917-2007) var en amerikansk forfatter, der indledte sin
forfatterkarriere som manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have
arbejdet med musicals og TV, udgav Sheldon sin første roman i

1969; en roman, der først blev udgivet på dansk i 1981 under titlen
"Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt kendt for sine mange
succesromaner inden for krimigenren, hvoraf flere er blevet

filmatiseret.
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