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Privatsekretæren.  Sagaen om den usynlige milliardær Jackson Powells arvinger  fortsætter, hvor "Pigen i
Tårnet" slap.   Som Tiffany Berg lovede i den første bog, ville hun se  nærmere på Sam Goldman og Deborah
Powell i denne anden bog i serien.  Romanen er centreret om de første to måneder efter Jacksons  krav om

parrets indgåelse af ægteskab og skildrer de indledende øvelser til  opbygningen af det enorme firma, der skal
danne rammen om deres fremtidige  kompagniskab.  Samtidig oprulles i tilbageblik historien om drengen
Sam,  der fra koncentrationslejren Buchenwald ender i Tennessee, hvor han havner i en fælde, som næsten
koster ham livet. Deborahs glemte ungdom og tiden på en schweizisk pigeskole  bliver beskrevet i både de
lykkelige og uheldssvangre facetter den indeholder.  Med tydelige spor tilbage til Deborahs oplevelser på

samme  skole trækkes Sam dybere og dybere ned i hendes og Emmas mørke erotiske  univers. Under det hele
lurer intrigerne mellem Jackson Powell og  hans  eneste datter. Spændingerne bygges op og kulminerer sidst i

romanen, hvor  de mange løse tråde samles og bindes i en perfekt knude.  Hvem sejrer og hvem taber?  
Erotikken er vildere, intrigerne stikker dybere, spændingen  er tættere og galgenhumoren har slået rod i dette
andet bind af sagaen om  Privatsekretæren.    Amanda, pigen fra prologen, fortsætter sine spekulationer om  at
søge ansættelse som privatsekretær gennem det mystiske firma "Fisher,  Colina & Partners". Samtidig bliver
der stillet spørgsmålstegn ved, om  Sam Goldmans pludselige død er et uheld eller et mord.  Tiffany Berg er et

mindst lige så privat menneske som  Jackson Powell,  og for at bruge et af hans udtryk, så sparker hun
fandeme røv!   ePub udgave - Erotisk indhold, uegnet for børn 698 sider i e-bogslæser (iPad) 128.045
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