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En kvinnas väg Harold Robbins Hent PDF Som tonåring blir JeriLee Randall utsatt för ett sexuellt övergrepp,
vilket medför att hon inte känner sig trygg med någon annan människa. En dag träffar hon författaren Walter

Thornton på bussen och de utvecklar snart en vänskap som sedermera övergår i kärlek och äktenskap.

Äktenskapet blir dock inte långvarigt och efter uppbrottet försöker JeriLee sig på en karriär som författare.
Efter några misslyckade manus som leder till ekonomiska svårigheter tvingas JeriLee försörja sig som strippa

och skådespelare i tvivelaktiga filmer. Hon utnyttjas sexuellt och hamnar på samhällets botten.

Efter ett nervsammanbrott och vistelse på sjukhus tar hon sig samman. Hon ska till sist skriva lyckas romanen
som ska ge henne ära och rikedom.

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som växte upp i New Yorks slum. Hans
böcker har översatts till 30 språk och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

 

Som tonåring blir JeriLee Randall utsatt för ett sexuellt övergrepp,
vilket medför att hon inte känner sig trygg med någon annan

människa. En dag träffar hon författaren Walter Thornton på bussen
och de utvecklar snart en vänskap som sedermera övergår i kärlek

och äktenskap.

Äktenskapet blir dock inte långvarigt och efter uppbrottet försöker
JeriLee sig på en karriär som författare. Efter några misslyckade

manus som leder till ekonomiska svårigheter tvingas JeriLee försörja
sig som strippa och skådespelare i tvivelaktiga filmer. Hon utnyttjas

sexuellt och hamnar på samhällets botten.

Efter ett nervsammanbrott och vistelse på sjukhus tar hon sig
samman. Hon ska till sist skriva lyckas romanen som ska ge henne

ära och rikedom.

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som
växte upp i New Yorks slum. Hans böcker har översatts till 30 språk
och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk
of Fame.
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