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Rør mig Linda Victoria Hent PDF Forlaget skriver: Den succesrige 30-årige forretningsmand Martin
Blackwood er alt det 19-årige Danielle fantaserer om: Sexet, intimiderende og et omvandrende løfte om hed
førstegangssex. Hun kaster sig villigt ud i en affære, da han stik imod alle odds tager imod hendes invitation -
men ville hun have gjort det, hvis hun havde vidst, at han bag sine skarpe jakkesæt og isblå øjne er drevet af

en sort hemmelighed? En hemmelighed, der fører Martin i armene på den karismatiske milliardær og
forretningspartner Marcus Amadeus Marcelis og ind i et broderskab af shamanisme, sex og benhård business,

hvor der træffes blodige beslutninger. 
"Rør mig" er en roman om smertebåret magtbegær, om sex, sårbarhed og en knugende længsel efter at blive
rørt. Romanen lukker læseren ind i en verden af grænseløs luksus og excentrisk realisme. Her følger CIA med
i kulissen - den smukke facade er ren blændværk, og længslen efter ægte følelser noget man ikke taler om.
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