
Gæstespil.
Hent bøger PDF

Robert Goddard

Gæstespil. Robert Goddard Hent PDF "En giftig og uigennemskuelig sag om jalousi, penge og en skruppelløs
lokal industrimagnats skødesløse forhold til menneskeliv.

Den fallerede skuespiller Toby Flood er ved at miste grebet: han må klare sig som provinsfrikadelle på evig
turne, og hans ægteskab er så godt som forbi. Problemet er bare, at han stadig elsker hende. Så da han

opsøges af hende på et besøg i feriebyen Brighton, hvor hun bor med sin nye kæreste, og hun beder ham om
hjælp, kan han ikke sige nej.

Hun bliver tilsyneladende forfulgt af en mand, som udspionerer hende hver dag fra en café over for hendes
lille butik. Toby har ingen problemer med at komme i kontakt med den mystiske forfølger, som viser sig at

være en af Tobys fans. Eller er han? For intet er alligevel helt, hvad det giver sig ud for..."

 

"En giftig og uigennemskuelig sag om jalousi, penge og en
skruppelløs lokal industrimagnats skødesløse forhold til menneskeliv.

Den fallerede skuespiller Toby Flood er ved at miste grebet: han må
klare sig som provinsfrikadelle på evig turne, og hans ægteskab er så
godt som forbi. Problemet er bare, at han stadig elsker hende. Så da
han opsøges af hende på et besøg i feriebyen Brighton, hvor hun bor
med sin nye kæreste, og hun beder ham om hjælp, kan han ikke sige

nej.

Hun bliver tilsyneladende forfulgt af en mand, som udspionerer
hende hver dag fra en café over for hendes lille butik. Toby har ingen
problemer med at komme i kontakt med den mystiske forfølger, som
viser sig at være en af Tobys fans. Eller er han? For intet er alligevel

helt, hvad det giver sig ud for..."
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