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Joe, en helt almindelig mand Jon Teckman Hent PDF Forlaget skriver: En fantastisk og tempofyldt komedie
om hvad der sker, når alle dine drømme går i opfyldelse"Men, du vil ikke i seng med Olivia Finch, vil du

skat?" Hvordan svarer man på det? Hele pointen med folk som Olivia Finch er at sådan nogen som mig, vil i
seng med dem. Det er jo derfor, at hun får flere millioner dollar for en filmrolle. Så selvfølgelig vil jeg i seng
med Oliva Finch. Jeg ville bare ønske, at jeg ikke havde gjort det. Hvad ville du gøre hvis ...du var lykkeligt
gift ... med to dejlige børn ... og den hotteste filmstjerne kom hen til dig ... (og det ikke var en joke) Ville du
kunne sige nej? Joe West er revisor i filmbranchen. Han er en helt almindelig gennemsnitlig mand. Han har
kone og to børn, men en dag havner han i en situation, som mange kun kan drømme om. En situation som

vender op og ned på hans liv.
 For alle som elsker Nick Curtis´ film (Notting Hill) 

 Hvis du kunne lide Omkring en dreng, så vil du elske denne bog. 
 En bog med herlige referencer til glitter og glamour i filmverdenen, men også til livet som en helt almindelig

far til to. 
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