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Grus, småsten og perler Camille Bech Hent PDF Italienske Emilia er tidligere pornostjerne og arbejder nu
som instruktør på sin mand, Darren Wilders, produktionsselskab i Los Angeles. De seks års ægteskab med
Darren har ikke været nemme. Emilia har svært ved at lade nogen komme tæt på og føler ikke, hun kan leve
op til Darrens forventninger. Samtidig forsøger hun at slippe for en fortid, der truer hendes forhold og Darrens

liv …

"Grus, småsten og perler" er en fortælling om kærlighed i den amerikanske sexindustri, og hvor svært det kan
være at rive sig løs af sin fortid og identitet som pornostjerne og blive en del af det familieliv, man måske
egentlig går og drømmer om. Med varme og forståelse beskriver Camille Bech pornobranchens hårde miljø

og de mennesker, der forsøger at overleve i det.

Camille Bech, (f. 1963), er en dansk forfatter og selvudgiver af romaner og novellesamlinger med erotisk
indhold. Bag pseudonymet Camille Bech gemmer sig en vestjysk kvinde og ergoterapeut, der i sin fritid

skriver erotiske noveller.
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