
Advokatens drømmefanger
Hent bøger PDF

Pernille Vørs

Advokatens drømmefanger Pernille Vørs Hent PDF Forlaget skriver:

En kvinde og en mand - begge med en dunkel fortid, som ånder dem i nakken.

 

Jannik er en benhård advokat, der bruger kvinder, som han lyster. Victoria er en smuk, udspekuleret kvinde,
som udnytter mænd for deres penge.

 

De har hver især levet et hårdt liv og har været tvunget ud i barsk overlevelse, som har formet dem til de
mennesker, som de er i dag. De er skadet gods, og det er nyt at vise kærlighed og omsorg, og det bringer dem
begge ud på en følelsesmæssig rutschetur, hvor underlaget forsvinder for dem. Når det går skævt, har de kun
hinanden, og det er skræmmende for dem at give sig helt hen til det. Dertil kommer, at de svinger i utakt. De

er ikke klar på samme tid til at give sig helt hen til følelserne og hinanden.

 

Kan de være ærlige og røbe deres dybeste hemmeligheder for hinanden? Kan de lære at svinge i takt? Eller
vil deres fortid ødelægge enhver mulighed for en fælles fremtid.

 

Løgne, sex og bedrag overstrøet med et gran humor er de perfekte ingredienser til Pernille Vørs´ selvstændige
spin-off fra den erotiske Dominic-trilogien.
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overlevelse, som har formet dem til de mennesker, som de er i dag.
De er skadet gods, og det er nyt at vise kærlighed og omsorg, og det

bringer dem begge ud på en følelsesmæssig rutschetur, hvor
underlaget forsvinder for dem. Når det går skævt, har de kun



hinanden, og det er skræmmende for dem at give sig helt hen til det.
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