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Der er kun dig Caitlin Clark Hent PDF Den unge og smukke sangerinde Summer Gold drømmer om at slå
igennem i den amerikanske musikbranche. Produceren Peter Maxvell er ungkarl og utroligt flot, og han står
med nøglen der kan åbne op for alle hendes drømme. Det er kærlighed ved første blik for Summer, men Peter
har svoret ikke at blive personligt og følelsesmæssigt involveret i arbejdet med de nye musikere. Han kan dog

ikke undgå at blive fristet af den unge kvinde med den fantastiske stemme – måske kan de kombinere
forretning og fornøjelse? Den amerikanske forfatterinde Caitlin Clark skriver om den romantiske kærlighed
og lidenskabelige passion i romanen "Der er kun dig". Kærlighed. Romantik. Lidenskab. Er du til det helt
store sus, så er romanserien Juvelen lige noget for dig. Kom hele verden rundt og lad dig rive med i livets

store dramaer og forelskelser!

 

Den unge og smukke sangerinde Summer Gold drømmer om at slå
igennem i den amerikanske musikbranche. Produceren Peter Maxvell
er ungkarl og utroligt flot, og han står med nøglen der kan åbne op

for alle hendes drømme. Det er kærlighed ved første blik for
Summer, men Peter har svoret ikke at blive personligt og

følelsesmæssigt involveret i arbejdet med de nye musikere. Han kan
dog ikke undgå at blive fristet af den unge kvinde med den
fantastiske stemme – måske kan de kombinere forretning og

fornøjelse? Den amerikanske forfatterinde Caitlin Clark skriver om
den romantiske kærlighed og lidenskabelige passion i romanen "Der
er kun dig". Kærlighed. Romantik. Lidenskab. Er du til det helt store
sus, så er romanserien Juvelen lige noget for dig. Kom hele verden
rundt og lad dig rive med i livets store dramaer og forelskelser!
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