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Jeg elsker dig, Mr. Jones Camille Bech Hent PDF Det er et år siden, at Jennifer mistede sin kæreste. Nu står
hun i en lufthavn i New York og har truffet en afgørende beslutning. Hun har opsagt kontrakten med

militæret, så godt som kappet båndene til sine forældre, og hun har forladt sit hjem i Orange County for at
starte på et spændende og nyt kapitel i sit liv - og hvem ved, hvad der venter rundt om hjørnet?

Camille Bech (f. 1963) er en kendt forfatter inden for erotisk litteratur. Hun har blandt andet udgivet titlerne
"Advokaten" (2015), "Anais" (2016) og "Jul med Joeleen" (2017).

Erotisk serie om Jennifer, der kapper alle bånd til sin fortid og rejser til New York for at starte nyt job og
begynde på et nyt kapitel i sit liv. Her møder hun den forførende Mr. Jones, der vender op og ned på hendes

tilværelse.
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