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Huset på Håbets Allé Danielle Steel Hent PDF Liz og Jack Sutherland er lykkeligt gift, har fem børn og egen
advokatpraksis. Men en julemorgen rammes de af en tragedie. Jack bliver dræbt, og Liz‘ verden styrter i grus.

Men midt i al fortvivlelsen går det op for Liz, at børnene har brug for hende, så hun skubber sine egne
følelser i baggrunden og begynder at leve og ånde for børnene – og for at føre sin og Jacks advokatpraksis

videre.

Ganske langsomt begynder den lille familie at genfinde livsglæden. Men netop som de er ved at komme sig
over Jacks død, slår skæbnen til igen ...

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.

 

Liz og Jack Sutherland er lykkeligt gift, har fem børn og egen
advokatpraksis. Men en julemorgen rammes de af en tragedie. Jack

bliver dræbt, og Liz‘ verden styrter i grus.

Men midt i al fortvivlelsen går det op for Liz, at børnene har brug for
hende, så hun skubber sine egne følelser i baggrunden og begynder

at leve og ånde for børnene – og for at føre sin og Jacks
advokatpraksis videre.

Ganske langsomt begynder den lille familie at genfinde livsglæden.
Men netop som de er ved at komme sig over Jacks død, slår skæbnen

til igen ...

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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