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Vinger Danielle Steel Hent PDF Hun er kun sytten år og vil være pilot som sin berømte far. Med hjælp fra
faderens gamle krigskammerat og nuværende medarbejder Nick Galvin, får Cassie O‘Malley sit brændende
ønske opfyldt. Men hun får mere endnu. Den hovedrige flymagnat Desmond Williams tilbyder hende et

drømmejob – og ægteskab. Det betyder farvel til den sympatiske, men meget ældre Nick. Og det betyder ja til
en spændende tilværelse – ofte badet i fotografernes blitzlys.

Cassie har alt, hvad man kan ønske sig. Tror hun. For pludselig sker der så meget, der vender op og ned på
Cassies livssyn. Hendes far bliver alvorligt syg og behøver hende. En flyulykke er tæt på at koste hende livet.
Japanerne angriber Pearl Harbour, og på hospitalet er der brug for Cassie. Ægte kærlighed er måske noget helt

andet end ægteskabet med Desmond.

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.

 

Hun er kun sytten år og vil være pilot som sin berømte far. Med
hjælp fra faderens gamle krigskammerat og nuværende medarbejder
Nick Galvin, får Cassie O‘Malley sit brændende ønske opfyldt. Men
hun får mere endnu. Den hovedrige flymagnat Desmond Williams
tilbyder hende et drømmejob – og ægteskab. Det betyder farvel til
den sympatiske, men meget ældre Nick. Og det betyder ja til en

spændende tilværelse – ofte badet i fotografernes blitzlys.

Cassie har alt, hvad man kan ønske sig. Tror hun. For pludselig sker
der så meget, der vender op og ned på Cassies livssyn. Hendes far

bliver alvorligt syg og behøver hende. En flyulykke er tæt på at koste
hende livet. Japanerne angriber Pearl Harbour, og på hospitalet er der

brug for Cassie. Ægte kærlighed er måske noget helt andet end
ægteskabet med Desmond.

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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