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Passion Harold Robbins Hent PDF Brad Rowans är på den plats i livet han vill vara på. Han har just fått in en
fot i New York stenhårda PR-värld, hans äktenskap är lyckligt och han bor med sin familj ute i en välordnad
förort. Det Brad däremot inte är medveten om är att han inom kort kommer att drabbas av något som kommer

att sätta hans liv i gungning: kärlek.

Ögonblicket då Elaine Schuyler gör inträde vet han att inget kommer att förbli som det varit. Men kommer
han verkligen låta sina känslor ta över?

Harold Robbins (1916-1997) var en amerikansk romanförfattare som växte upp i New Yorks slum. Hans
böcker har översatts till 30 språk och sålts i cirka 750 miljoner exemplar. Flera av hans böcker har

filmatiserats i Hollywood och han har en stjärna på Hollywood Walk of Fame.
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