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Det ljuva livet Harold Robbins Hent PDF Joe är en fattig kille från Brooklyn som drömmer om att få skriva.
Han kämpar sig upp från New Yorks fattigdom till Hollywoods förföriska drömvärld och Europas dekadens

under 40-talet.

Men ganska snart förstår han att rikedom, berömmelse och framgång inte kan ersätta det han egentligen är ute
efter – äkta kärlek. Denna längtan för honom till många kvinnors famnar men den riktiga kärleken vill inte
infinna sig. Inte förrän han träffar Laura, en kvinna som han verkligen älskar och som förstår hans drömmar

och ambitioner.

"Robbins griper tag i läsaren och släpper inte greppet."
– Publishers Weekly

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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