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Uofficielt din Henriette Vesterbak Hent PDF “Hvis du fortsat skal være vores PA, er du PA for os alle tre på
lige fod. John kommer ikke først, bare fordi han tilfældigvis knalder dig.” 22-årige Heidi Johansen har netop
overstået sin prøvetid på 14 dage som personlig assistent for rockbandet South Bane i Austin, Texas. I løbet
af prøvetiden har hun indledt et hedt forhold til den karismatiske forsanger John Monro. Nu gælder det om at
bevise for bandets to andre medlemmer, Ben og Mason, at hun kan holde balancen mellem at være deres PA
og Johns kæreste. Men Heidi finder hurtigt ud af, at et forhold med rockstjernen John Monro rummer langt
flere udfordringer … ”Uofficielt din” er en new adult-roman fuld af intriger, kærlighed og sex – lige til
grænsen. Bogen er en fortsættelse til ”14 dage i Austin”, men kan læses som en selvstændig historie.
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