
Ulykken
Hent bøger PDF

Danielle Steel

Ulykken Danielle Steel Hent PDF Det var en trafikulykke som så mange andre. To biler stødt frontalt
sammen. En ung mand dræbt. To unge piger hårdt kvæstet. Den ene i overhængende livsfare. Men for ofrene
og deres familier ændres alt. Det gælder også familien Clarke i San Francisco-forstaden Ross. For det er Brad

og Page Clarkes livsglade datter Allyson, der nu ligger i dyb koma med en svær hjerneskade. Kan hun
overleve? Og i så fald – hvordan bliver hendes liv?

Veninden Cloe har fået begge ben alvorligt beskadiget. Cloe, der drømmer om at komme til balletten. Hendes
far, den fraskilte journalist Trygve, iler til hospitalet. Også Page ankommer alene til sin datters sygeseng.

Brad, en travl og succesrig reklamemand, er på forretningsbesøg i Cleveland, og Page søger at få kontakt med
ham. Men forgæves, for Brad har holdt noget skjult for Page. Midt i den fælles tragedie omkring de to

teenagepiger opstår et varmt venskab mellem Page og Trygve. Et venskab, der måske kan gå hen og udvikle
sig til noget mere?

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.

 

Det var en trafikulykke som så mange andre. To biler stødt frontalt
sammen. En ung mand dræbt. To unge piger hårdt kvæstet. Den ene i
overhængende livsfare. Men for ofrene og deres familier ændres alt.
Det gælder også familien Clarke i San Francisco-forstaden Ross. For
det er Brad og Page Clarkes livsglade datter Allyson, der nu ligger i
dyb koma med en svær hjerneskade. Kan hun overleve? Og i så fald

– hvordan bliver hendes liv?

Veninden Cloe har fået begge ben alvorligt beskadiget. Cloe, der
drømmer om at komme til balletten. Hendes far, den fraskilte

journalist Trygve, iler til hospitalet. Også Page ankommer alene til
sin datters sygeseng. Brad, en travl og succesrig reklamemand, er på
forretningsbesøg i Cleveland, og Page søger at få kontakt med ham.
Men forgæves, for Brad har holdt noget skjult for Page. Midt i den
fælles tragedie omkring de to teenagepiger opstår et varmt venskab
mellem Page og Trygve. Et venskab, der måske kan gå hen og

udvikle sig til noget mere?

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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