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Farvel til Caribien? Pamela Fagan Hutchins Hent PDF Forlaget skriver: To lig, en serie af hærværk og en lille
dreng som der kæmpes voldsomt om. Det er hvad der venter den tidligere advokat fra Texas, nu sangerinde i
Caribien, Katie Connell, da hun bliver kastet ud i endnu et uvejr i det smukke Caribien. Samtidig kæmper
hun stadig med sine cravings efter Bloody Mary’s og ikke mindst mod skræmmende kriminelle, der ikke

skyer nogen midler for at nå deres mål. Da Katies liv tager en uventet drejning, vakler hun mellem ånden der
hjalp hende på fode, og manden der måske er hendes livs kærlighed.

Den prisvindende bestseller ”Farvel til Caribien?” byder på endnu mere romantik, spænding og morsomheder,
når ”Det der ikke slår dig ihjel”-serien fortsætter med endnu et stormfuldt eventyr. Serien har vundet et hav af

priser blandt andet:

2014 Amazon Breakthrough Novel Award, Romance, Quarter-finalist
2011 Winner of the Houston Writers Guild Mainstream Novel Contest

2010 Winner of the Writers League of Texas Romance Contest
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