
Rejsen
Hent bøger PDF

Danielle Steel

Rejsen Danielle Steel Hent PDF Alle i Washington kender Madeleine og Jack Hunter. Madeleine er en
prisbelønnet tv-vært, og Jack er chef for tv-stationen og medierådgiver for Præsidenten. For omverdenen
ligner deres ægteskab et eventyr. Og Madeleine tilbeder sin mand. Som ganske ung havde hun en voldelig
kæreste, som hun ikke kunne forlade – før hun mødte Jack. Han reddede hende ud af forholdet og tog hende
med til Washington, hvor han hjalp hende til stjernestatus som nyhedsoplæser på sin tv-station. Sammen lever
de et liv i luksus, og Madeleine føler, at hun skylder Jack alt. Derfor ser hun også igennem fingre med hans
uforudsigelige humør og grundløse beskyldninger. Madeleine er ikke stolt af sin fortid, som Jack har hjulpet
hende med at holde skjult, men da hun bliver tvunget til at afsløre en dyb hemmelighed for Jack, bliver han
hvidglødende af raseri, og Madeleine finder pludselig ud af, at hendes mands skyggesider er mere dystre, end

hun kunne have forestillet sig. Madeleine står over for sit livs sværeste valg, og kun Bill Alexander,
formanden for Kommissionen om Vold mod Kvinder, kan se, at der noget galt. Madeleine må søge dybt i sig
selv for at finde en styrke, hun aldrig vidste, at hun havde ... og den gave, der vil ændre hendes liv for evigt.

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

 

Alle i Washington kender Madeleine og Jack Hunter. Madeleine er
en prisbelønnet tv-vært, og Jack er chef for tv-stationen og
medierådgiver for Præsidenten. For omverdenen ligner deres

ægteskab et eventyr. Og Madeleine tilbeder sin mand. Som ganske
ung havde hun en voldelig kæreste, som hun ikke kunne forlade – før
hun mødte Jack. Han reddede hende ud af forholdet og tog hende
med til Washington, hvor han hjalp hende til stjernestatus som

nyhedsoplæser på sin tv-station. Sammen lever de et liv i luksus, og
Madeleine føler, at hun skylder Jack alt. Derfor ser hun også
igennem fingre med hans uforudsigelige humør og grundløse

beskyldninger. Madeleine er ikke stolt af sin fortid, som Jack har
hjulpet hende med at holde skjult, men da hun bliver tvunget til at
afsløre en dyb hemmelighed for Jack, bliver han hvidglødende af
raseri, og Madeleine finder pludselig ud af, at hendes mands
skyggesider er mere dystre, end hun kunne have forestillet sig.

Madeleine står over for sit livs sværeste valg, og kun Bill Alexander,
formanden for Kommissionen om Vold mod Kvinder, kan se, at der
noget galt. Madeleine må søge dybt i sig selv for at finde en styrke,
hun aldrig vidste, at hun havde ... og den gave, der vil ændre hendes

liv for evigt.

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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