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Genfærdet Danielle Steel Hent PDF Charles Waterston har alt: En hustru, som han elsker og en spændende
karriere som arkitekt i London. Det kommer derfor som et chok for ham, da hans elskede finder en anden, og

han selv bliver forflyttet til firmaets hovedkontor i New York. Ved juletid rejser Charles på skiferie til
Vermont, men en snestorm tvinger ham til at søge ly hos en ældre kvinde. Det viser sig, at kvinden ejer et
luksuriøst lille palæ inde i skoven. Charles lejer på stedet palæet og flytter ind. Palæet blev bygget til en

engelsk kvinde, Sarah Ferguson, som hævdes at gå igen. Charles bliver grebet af historien om Sarahs liv og i
sin søgen efter oplysninger om hende, møder han den smukke og kølige Francesca. Deres forhold er stærkt
påvirket af Sarah Ferguson og deres fortid med ulykkelige forhold. Kan Charles og Francesca få en fremtid

sammen? Danielle Steel (f. 1947) mestrer som ingen anden kunsten at skrive spændende
underholdningsromaner om romantiske forviklinger. Hun har skrevet mere end 100 bøger og er oversat til
mere end 40 sprog. Med over 650 millioner solgte bøger på verdensplan og over tyve af hendes titler

filmatiseret er hun elsket af læsere over hele kloden.

 

Charles Waterston har alt: En hustru, som han elsker og en
spændende karriere som arkitekt i London. Det kommer derfor som
et chok for ham, da hans elskede finder en anden, og han selv bliver
forflyttet til firmaets hovedkontor i New York. Ved juletid rejser
Charles på skiferie til Vermont, men en snestorm tvinger ham til at

søge ly hos en ældre kvinde. Det viser sig, at kvinden ejer et
luksuriøst lille palæ inde i skoven. Charles lejer på stedet palæet og
flytter ind. Palæet blev bygget til en engelsk kvinde, Sarah Ferguson,
som hævdes at gå igen. Charles bliver grebet af historien om Sarahs

liv og i sin søgen efter oplysninger om hende, møder han den
smukke og kølige Francesca. Deres forhold er stærkt påvirket af

Sarah Ferguson og deres fortid med ulykkelige forhold. Kan Charles
og Francesca få en fremtid sammen? Danielle Steel (f. 1947) mestrer

som ingen anden kunsten at skrive spændende
underholdningsromaner om romantiske forviklinger. Hun har skrevet



mere end 100 bøger og er oversat til mere end 40 sprog. Med over
650 millioner solgte bøger på verdensplan og over tyve af hendes

titler filmatiseret er hun elsket af læsere over hele kloden.
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