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Lidt for meget at drikke. Lidt for lidt kærlighed. Grov ydmygelse som advokat i en sag, der bliver fulgt tæt af
pressen i Dallas. Det er ikke så mærkeligt, at den overspændte advokat fra Texas, Katie Connell, flygter ind i
det fredfyldte paradis på en tropisk ø, der ligner, men ikke er, St. Croix. Men det var der, hendes forældre
døde i en tragisk bilulykke, og da hun begynder at grave lidt i sine forældres mistænkelige dødsfald, ligner
ulykken dog ikke en ulykke, og øen er mere truende end fredfyldt. Hun bliver betaget af en voodooånd i et
forladt hus i regnskoven og opdager, at hun i virkeligheden er lige så farlig for sig selv som øens skurke.

Pamela Fagan Hutchins skriver meget lange emails og er en prisvindende bestsellerforfatter til romantiske
spændingsromaner og morsomme non fictionbøger, som har hjertet solidt plantet midt i USA fra Texas til

Wyoming.
Hun har vundet følgende priser: Best Book Award 2015 og 2016 ( finalist i 2014). Amazon Breakthrough

Novel Award. Paradis i Caribien? er en bestseller hos Amazon, Barnes & Nobles og Apple.
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ikke så mærkeligt, at den overspændte advokat fra Texas, Katie
Connell, flygter ind i det fredfyldte paradis på en tropisk ø, der

ligner, men ikke er, St. Croix. Men det var der, hendes forældre døde
i en tragisk bilulykke, og da hun begynder at grave lidt i sine

forældres mistænkelige dødsfald, ligner ulykken dog ikke en ulykke,
og øen er mere truende end fredfyldt. Hun bliver betaget af en
voodooånd i et forladt hus i regnskoven og opdager, at hun i
virkeligheden er lige så farlig for sig selv som øens skurke.

Pamela Fagan Hutchins skriver meget lange emails og er en
prisvindende bestsellerforfatter til romantiske spændingsromaner og
morsomme non fictionbøger, som har hjertet solidt plantet midt i

USA fra Texas til Wyoming.
Hun har vundet følgende priser: Best Book Award 2015 og 2016 (
finalist i 2014). Amazon Breakthrough Novel Award. Paradis i

Caribien? er en bestseller hos Amazon, Barnes & Nobles og Apple.
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