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Rejselyst Danielle Steel Hent PDF "Rejselyst" tager sin begyndelse i 1933 i San Francisco, hvor 25-årige
Audrey Driscoll forestår husholdningen for sin excentriske – og stenrige – bedstefar og forkælede lillesøster,
Annabelle. En beskyttet og luksuriøs, men også enerverende og farveløs tilværelse. Efter søsterens bryllup
beslutter Audrey omsider at bryde op for en tid – trods bedstefaderens voldsomme protester. Hun giver efter
for sin udlængsel og rejser til Europa, hvor hun hos venner i Sydfrankrig træffer den engelske globetrotter

Charles Parker Scott.

De forelsker sig i hinanden og drager sammen ud på spændende og dramatiske eventyr over det meste af
kloden – han som skribent og hun som fotograf. Men en dag må Audrey vende tilbage til San Francisco …

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.

 

"Rejselyst" tager sin begyndelse i 1933 i San Francisco, hvor 25-
årige Audrey Driscoll forestår husholdningen for sin excentriske – og
stenrige – bedstefar og forkælede lillesøster, Annabelle. En beskyttet
og luksuriøs, men også enerverende og farveløs tilværelse. Efter
søsterens bryllup beslutter Audrey omsider at bryde op for en tid –
trods bedstefaderens voldsomme protester. Hun giver efter for sin
udlængsel og rejser til Europa, hvor hun hos venner i Sydfrankrig

træffer den engelske globetrotter Charles Parker Scott.

De forelsker sig i hinanden og drager sammen ud på spændende og
dramatiske eventyr over det meste af kloden – han som skribent og
hun som fotograf. Men en dag må Audrey vende tilbage til San

Francisco …

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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Rejselyst&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


