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Forrådt Danielle Steel Hent PDF Allerede som 39-årig er Tallie Jones en Hollywood-legende. Hun er meget
passioneret omkring sit job som filminstruktør, og hendes produktioner vinder igen og igen anmeldernes og
publikums ros. Hun har bevaret jordforbindelsen i Los Angeles og det gode forhold til både sin teenagedatter
og sin aldrende far og har et sundt samarbejde med Hunter Lloyd, sin elsker og medproducer. I kredsen af
nære venner er også Brigitte Parker, hendes personlige assistent, som hun har kendt siden filmskolen.

Da Tallie er i gang med at instruere det mest ambitiøse filmprojekt, hun endnu har givet sig i kast med, er der
flere små ting, der begynder at forstyrre hendes velorganiserede verden. Hendes økonomi vakler, da det viser
sig, at nogen tæt på hende har brugt enorme summer af hendes formue uden hendes vidende. Pludselig bliver
Tallie hvirvlet ind i en masse drama, som viser bagsiden af at være rig og berømt, og hun må indgå i et farligt

spil for at redde sit gode navn.

 

Allerede som 39-årig er Tallie Jones en Hollywood-legende. Hun er
meget passioneret omkring sit job som filminstruktør, og hendes
produktioner vinder igen og igen anmeldernes og publikums ros.

Hun har bevaret jordforbindelsen i Los Angeles og det gode forhold
til både sin teenagedatter og sin aldrende far og har et sundt

samarbejde med Hunter Lloyd, sin elsker og medproducer. I kredsen
af nære venner er også Brigitte Parker, hendes personlige assistent,

som hun har kendt siden filmskolen.

Da Tallie er i gang med at instruere det mest ambitiøse filmprojekt,
hun endnu har givet sig i kast med, er der flere små ting, der
begynder at forstyrre hendes velorganiserede verden. Hendes

økonomi vakler, da det viser sig, at nogen tæt på hende har brugt
enorme summer af hendes formue uden hendes vidende. Pludselig
bliver Tallie hvirvlet ind i en masse drama, som viser bagsiden af at
være rig og berømt, og hun må indgå i et farligt spil for at redde sit

gode navn.
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