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Den evige toer David Nicholls Hent PDF ”… et solidt plot og en førsteklasses dialog. Uimodståelig.” – D a i
ly M a i l

 ”Skarp og sjov … vidunderlig kaotisk.” – T h e T ime s

 

 

For Josh Harper er livet som skuespiller lig penge, berømmelse, en smuk kone og hovedroller på Londons
største teaterscener. For Stephen C. McQueen er det lig en  katastrofe af en karriere som statist med speciale i

at spille forbipasserende eller død.

 

Stephen slås med et uheldigt navn, en skrap ekskone, en datter, som han føler sig fremmed over for, og en
håbløs agent. Værst af alt: Han er dubleant for Josh Harper, der er

blevet kåret som verdens tolvtemest sexede mand.

 

Da Stephen forelsker sig i Joshs kønne, skarpe og sjove kone, Nora, bliver alting endnu mere indviklet. Er det
mon endelig blevet Stephens tur til at få Den Store Chance?

 

DEN EVIGE TOER er en skæv romantisk komedie om at vælge veje i livet.
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