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Et nyt liv Danielle Steel Hent PDF Efter Marshall Everett og Ariana Gregorys mødes, bliver deres liv aldrig
det samme igen. Marshall har netop overlevet den sværeste mission i sit job som hemmelig agent for der
amerikanske narkopoliti. Han beslutter at lægge den farlige tilværelse bag sig og tager til Paris for at finde
fred. Arianas far er amerikansk ambassadør i Argentina, og derfor er hendes liv altid i fare. Efter en voldsom
episode tager hun til Paris for at komme sig, og her møder hun Marshall. Men Ariana er stadig i fare, og

sammen med Marshall må de begge kæmpe for at overleve. Danielle Steel (f. 1947) mestrer som ingen anden
kunsten at skrive spændende underholdningsromaner om romantiske forviklinger. Hun har skrevet mere end
100 bøger, er oversat til mere end 40 sprog, og med over 650 millioner solgte bøger på verdensplan, og over

tyve af hendes titler filmatiseret, er hun elsket af læsere over hele kloden. "Amerikas mest populære
romanceforfatter siden Louis L'Amour" - Romantic Book Reviews

 

Efter Marshall Everett og Ariana Gregorys mødes, bliver deres liv
aldrig det samme igen. Marshall har netop overlevet den sværeste

mission i sit job som hemmelig agent for der amerikanske
narkopoliti. Han beslutter at lægge den farlige tilværelse bag sig og
tager til Paris for at finde fred. Arianas far er amerikansk ambassadør
i Argentina, og derfor er hendes liv altid i fare. Efter en voldsom
episode tager hun til Paris for at komme sig, og her møder hun

Marshall. Men Ariana er stadig i fare, og sammen med Marshall må
de begge kæmpe for at overleve. Danielle Steel (f. 1947) mestrer

som ingen anden kunsten at skrive spændende
underholdningsromaner om romantiske forviklinger. Hun har skrevet
mere end 100 bøger, er oversat til mere end 40 sprog, og med over



650 millioner solgte bøger på verdensplan, og over tyve af hendes
titler filmatiseret, er hun elsket af læsere over hele kloden.

"Amerikas mest populære romanceforfatter siden Louis L'Amour" -
Romantic Book Reviews
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