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Søstre Danielle Steel Hent PDF Fire søstre, et hus på Manhattan og en stor sorg er omdrejningspunktet i
denne roman om en bemærkelsesværdig familie, en frygtelig tragedie, og om hvad der sker, når fire meget
forskellige søstre pludselig skal bo under samme tag i en by, hvor alt kan ske. 21-årige Candy er kendt fra

Paris til Tokyo som hot topmodel, hendes søster Tammy på 29 er tv-producer i Los Angeles og arbejder på en
ny stor tv-serie. I New York er den ældste søster Sabrina i fuld gang med en succesfuld karriere som advokat,

mens Annie på 26 bor i Firenze og lever af sin kunst. Som altid samles pigerne i forældrenes hjem i
Connecticut for at fejre Uafhængighedsdagen, men før ferien er slut, har tragedien ramt dem, og deres verden
er forandret for altid. For at støtte hinanden i deres sorg, flytter pigerne ind i samme hus på Manhattan. Her
begynder et nyt liv, hvor de hver især må kæmpe for at finde lykken i et hus fuldt af latter, tårer, venner, flirt

og ikke mindst mænd. 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.

 

Fire søstre, et hus på Manhattan og en stor sorg er
omdrejningspunktet i denne roman om en bemærkelsesværdig

familie, en frygtelig tragedie, og om hvad der sker, når fire meget
forskellige søstre pludselig skal bo under samme tag i en by, hvor alt

kan ske. 21-årige Candy er kendt fra Paris til Tokyo som hot
topmodel, hendes søster Tammy på 29 er tv-producer i Los Angeles
og arbejder på en ny stor tv-serie. I New York er den ældste søster
Sabrina i fuld gang med en succesfuld karriere som advokat, mens
Annie på 26 bor i Firenze og lever af sin kunst. Som altid samles

pigerne i forældrenes hjem i Connecticut for at fejre
Uafhængighedsdagen, men før ferien er slut, har tragedien ramt dem,
og deres verden er forandret for altid. For at støtte hinanden i deres
sorg, flytter pigerne ind i samme hus på Manhattan. Her begynder et
nyt liv, hvor de hver især må kæmpe for at finde lykken i et hus fuldt



af latter, tårer, venner, flirt og ikke mindst mænd. 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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