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Grus, småsten och pärlor Camille Bech Hent PDF Italienska Emilia är en före detta porrstjärna som nu jobbar
som regissör på sin makes, Darren Wilders, produktionsbolag i Los Angeles. Det sex år långa äktenskapet har

inte varit lätt. Emilia har svårt att låta någon komma nära, och hon känner att hon inte kan leva upp till
Darrens förväntningar. Samtidigt försöker hon fly från ett förflutet som utgör ett hot mot hennes förhållande

och Darrens liv ...

"Grus, småsten och pärlor" är en berättelse om kärlek i den amerikanska sexindustrin och hur svårt det kan
vara att släppa sitt förflutna och sin identitet som porrstjärna och bli en del av det familjeliv man kanske

egentligen drömmer om. Med värme och förståelse skildrar Camille Bech porrbranschens hårda miljö och de
människor som försöker överleva i den.

Camille Bech (f. 1963) är en i Danmark välkänd författare inom erotisk litteratur. Hon har bland annat gett ut
böckerna "Advokaten" (2015), "Anais" (2016) och "Jul med Joeleen" (2017).
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