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Nyt forår Danielle Steel Hent PDF Kærlighed koster. Ikke mindst hvis den pludselig opstår mellem to voksne,
enlige mennesker, der hver især har valgt at bygge hele deres tilværelse op omkring karriere og børn.

Melanie Adams er travl og succesrig TV-værtinde og mor til to tvillingepiger i teenagealderen. Der er ikke
plads til en mand i hendes liv – delvist fordi hun aldrig er kommet over, at hendes mand forlod hende, da hun

var gravid med tvillingerne.

Hjertekirurgen Peter Hallam er enkemand og far til tre børn. Hans tilværelse styrtede sammen, da han mistede
sin kone. Derfor har han engageret sig dybt i arbejdet med at redde menneskeliv og i ansvarsfølelsen for sine

børn.

Da Melanie og Peter mødes, føler de sig straks tiltrukket af hinanden. Men hvordan kan de forsvare at indlede
et forhold? Hvad vil børnene sige? Der er alt for meget, der taler imod, men følelser lader sig ikke altid styre

af fornuften …

En varm og indtrængende roman, der går tæt på et af vor tids store spørgsmål: Hvordan forener man karriere,
forpligtelser og menneskelige relationer?

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.

 

Kærlighed koster. Ikke mindst hvis den pludselig opstår mellem to
voksne, enlige mennesker, der hver især har valgt at bygge hele deres

tilværelse op omkring karriere og børn.

Melanie Adams er travl og succesrig TV-værtinde og mor til to
tvillingepiger i teenagealderen. Der er ikke plads til en mand i

hendes liv – delvist fordi hun aldrig er kommet over, at hendes mand
forlod hende, da hun var gravid med tvillingerne.

Hjertekirurgen Peter Hallam er enkemand og far til tre børn. Hans
tilværelse styrtede sammen, da han mistede sin kone. Derfor har han

engageret sig dybt i arbejdet med at redde menneskeliv og i
ansvarsfølelsen for sine børn.

Da Melanie og Peter mødes, føler de sig straks tiltrukket af
hinanden. Men hvordan kan de forsvare at indlede et forhold? Hvad
vil børnene sige? Der er alt for meget, der taler imod, men følelser

lader sig ikke altid styre af fornuften …

En varm og indtrængende roman, der går tæt på et af vor tids store
spørgsmål: Hvordan forener man karriere, forpligtelser og

menneskelige relationer?



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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