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Cecilies val Camille Bech Hent PDF Cecilie boede på Manhatten i flere år, før hun flyttede tilbage til
København. Dengang datede hun skuespilleren Kevin og var selv ved at uddanne sig til skuespiller. Men det

var langt fra den amerikanske drøm; Kevin tog stoffer, drak og var til tider voldelig. Cecilie er langt
lykkeligere i lejligheden på Christianshavn, hvor hun bor sammen med Allan. Skuespillet har Cecilie ikke
opgivet, og efter en prøve på et teaterstykke svinger hun forbi sin lærer, Tom, for at øve sig med ham. Men
besøget skal vise sig at ændre Cecilies tilværelse. For selvom hun er lykkelig sammen med Allan, kan hun

ikke få Tom ud af hovedet ...

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).
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