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Det næstbedste Jennifer Weiner Hent PDF New York Times bestsellerforfatter Jennifer Weiner er blevet kaldt
en af sin generations bedste litterære stemmer. I DET NÆSTBEDSTE får vi en hjertegribende historie om en
kvindes søgen efter succes og kærlighed i Hollywood. Som 23 årig forlader Ruth Saunders sit barndomshjem
i Massachusetts for at prøve lykken i Hollywood. Med sig har hun sin gamle bedstemor på slæb og et håb om
en dag at blive en succesfuld manuskriptforfatter. Seks år senere lykkes det endelig, Ruth skal køre et show
på tv. Men indenfor i Hollywood-kulissen venter en virkelighed, som langtfra er så lyserød, som hun havde
forestillet sig. Jennifer Weiners nyeste roman er en underholdende tur i Los Angeles showbiz kultur, set fra en
kvindelig manuskriptforfatters synspunkt. DET NÆSTBEDSTE er samtidig en historie om at elske og miste i
et land, hvor drømme går i opfyldelse. Om forfatteren Jennifer Weiner (født 1970) er en amerikansk forfatter,
producer og tidligere journalist. Hun har udgivet flere internationale bestsellere og har tidligere skrevet bogen
I dine sko, som er filmatiseret med Cameron Diaz og Toni Collette i hovedrollerne. Anmeldelser -Jennifer

Weiner er sjov og skarp, når det kommer til at levere tilfredsstillende sommerlæsning. -New York Daily News
-En yderst charmerende historie. -New York Times -Et knockout. Perfekt komisk timing møder ubesværet
dialog og et fængende plot ... Nyd din plads på toppen af chick lit-tronen, Jennifer Weiner. Du er nået i mål,
og længere endnu. -The Miami Herald -Ruth er en heltinde med mange lag, og Weiner giver hende både
hjerte og sjæl. Læserne ønsker, at hun får alt det, hun nogensinde har drømt om – og ikke nøjes med det

næstbedste. Det er chick lit, når det er allerbedst. -Booklist
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