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Rivalerne er New York Times bestseller-forfatteren Alyson Noëls første bog i en nervepirrende trilogi, om
hvordan vores største drømme kan blive vores værste mareridt. Layla Harrison vil være journalist, hun vil
noget med sit liv og hun gider ikke tilbringe dagene med at hænge ud på stranden mere. Aster Amipur skriger
næste gang en casting leder siger; Vi har brug for folk med forskellige baggrunde, men ikke en med din i
denne omgang. Tommy Phillips drømmer om, at hans guitarspil vil få hans kendte, men fraværende far, til at
lægge mærke til ham. Madison Brooks derimod tog selv kontrollen over sin skæbne for længe siden.
Hun er Hollywoods pt.
hotteste stjerne, og at hun har trampet på alt og alle på sin vej mod toppen, er ikke noget, hun gider bruge tid
og energi på at tænke over.
I hvert tilfælde ikke før Layla, Aster og Tommy havner i VIP delen af det glamourøse natteliv i Los Angeles.
De lokkes ind i et risikofyldt spil, hvor Madison Brooks er målet. Og da de tænker, at nu … nu har de endelig
en enkeltbillet til det liv, de har drømt om, forsvinder Madison.
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