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Vær tro mod dig selv Danielle Steel Hent PDF Forlaget skriver: Den berømte, amerikanske skuespiller, Carole
Baker, beslutter sig for at tage til Paris for at finde inspiration til at skrive en bog. Hun har boet der tidligere

og glæder sig til at blive genforenet med den by, hun altid har holdt af. Men opholdet tager en uventet
drejning, da Paris bliver ramt af et forfærdeligt terrorangreb. Carole bliver alvorligt kvæstet, og da hun

endelig vågner op igen, har hun fået hukommelsestab.

En af de personer, der har våget ved hendes side, er Matthieu, Frankrigs indenrigsminister, og en tidligere
flamme fra hendes første tid i Paris. Dengang svigtede han hende ved at vælge sit ægteskab og sin karriere.
Men nu bringer han langsomt hendes hukommelse tilbage ved at få hende til at erindre, hvad der skete,

dengang de var forelskede, og han ender med at give hende et tilbud, hun ikke kan modstå …

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.

 

Forlaget skriver: Den berømte, amerikanske skuespiller, Carole
Baker, beslutter sig for at tage til Paris for at finde inspiration til at
skrive en bog. Hun har boet der tidligere og glæder sig til at blive

genforenet med den by, hun altid har holdt af. Men opholdet tager en
uventet drejning, da Paris bliver ramt af et forfærdeligt terrorangreb.
Carole bliver alvorligt kvæstet, og da hun endelig vågner op igen,

har hun fået hukommelsestab.

En af de personer, der har våget ved hendes side, er Matthieu,
Frankrigs indenrigsminister, og en tidligere flamme fra hendes første
tid i Paris. Dengang svigtede han hende ved at vælge sit ægteskab og

sin karriere. Men nu bringer han langsomt hendes hukommelse
tilbage ved at få hende til at erindre, hvad der skete, dengang de var
forelskede, og han ender med at give hende et tilbud, hun ikke kan

modstå …

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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