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Løftet Danielle Steel Hent PDF Den unge arkitekt Michael Hillyard og kunstneren Nancy McAllister er fast
besluttede på at gifte sig til trods for Michaels velhavende mors misbilligelse. Men få minutter før brylluppet
indtræffer en frygtelig ulykke, som skiller de to elskende ad – måske for evigt. Hver især tager de hul på et
nyt liv – Nancy i Californien og Michael i New York. Men det skal vise sig, at intet – og ingen – kan holde

dem adskilt, da de holder deres løfte til hinanden om aldrig at sige farvel.

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.

 

Den unge arkitekt Michael Hillyard og kunstneren Nancy McAllister
er fast besluttede på at gifte sig til trods for Michaels velhavende
mors misbilligelse. Men få minutter før brylluppet indtræffer en
frygtelig ulykke, som skiller de to elskende ad – måske for evigt.

Hver især tager de hul på et nyt liv – Nancy i Californien og Michael
i New York. Men det skal vise sig, at intet – og ingen – kan holde
dem adskilt, da de holder deres løfte til hinanden om aldrig at sige

farvel.

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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