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Elsker – elsker ikke Faith Baldwin Hent PDF Det unge, nygifte par, Lily og Jon Tempest – hun
skuespillerinde, han krigshelt og vordende forfatter, hvis familie har brudt forbindelsen med ham på grund af
hans ægteskab med Lily – har været så heldige at låne en luksuslejlighed i New York, og det skaffer dem en

kontrakt på at lave radioudsendelser hjemme fra deres egen stue.

Udsendelserne bliver en stor succes, så til trods for, at deres ægteskab er begyndt at knage i furerne, da Jons
tidligere forlovede dukker op, er de nødt til at holde spillet som det vanvittigt forelskede ægtepar gående for

den henrykte lytterskare ...

Faith Baldwin (1893-1978) var en amerikansk forfatter, der er kendt for sine mange romantiske romaner i stil
med Barbara Cartlands værker. Baldwin begyndte sin karriere med at skrive kærlighedshistorier for magasiner
målrettet kvinder. Hun fik sin litterære romandebut i 1921 med bogen "Mavis of Green Hill". Herefter udgav

hun romaner hvert år og ofte flere om året helt frem til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er
efterfølgende blevet filmatiseret, blandt andet "Apartment for Peggy" (1948) og "Skyscraper Souls" (1932).
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været så heldige at låne en luksuslejlighed i New York, og det skaffer
dem en kontrakt på at lave radioudsendelser hjemme fra deres egen
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Udsendelserne bliver en stor succes, så til trods for, at deres
ægteskab er begyndt at knage i furerne, da Jons tidligere forlovede
dukker op, er de nødt til at holde spillet som det vanvittigt forelskede

ægtepar gående for den henrykte lytterskare ...

Faith Baldwin (1893-1978) var en amerikansk forfatter, der er kendt
for sine mange romantiske romaner i stil med Barbara Cartlands

værker. Baldwin begyndte sin karriere med at skrive
kærlighedshistorier for magasiner målrettet kvinder. Hun fik sin
litterære romandebut i 1921 med bogen "Mavis of Green Hill".

Herefter udgav hun romaner hvert år og ofte flere om året helt frem
til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er efterfølgende blevet

filmatiseret, blandt andet "Apartment for Peggy" (1948) og
"Skyscraper Souls" (1932).
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