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Ekko Danielle Steel Hent PDF Forlaget skriver: I sommeren 1915 forelsker den unge, tyske kvinde Beata sig
hovedkulds i en fransk officer. Hun ved, at hendes forældre aldrig vil acceptere deres kærlighed, men hun kan
ikke gøre andet end at følge sit hjerte og tage konsekvenserne. Familien slår hånden af hende, men smerten

over tabet mildnes, da hun føder sin datter, Amadea, og skaber sin egen familie. Amadea føler sig splittet over
sin historie, og hun vælger en tilbagetrukket tilværelse som nonne og går i kloster. Da anden verdenskrig

bryder ud, bliver hele familien tvunget fra hinanden.

I klostret bærer Amadea på en tung hemmelighed om sin familie, og da nonnerne afslører den, bliver hun
forvist fra klostret og overladt til sin skæbne. Alene og ulykkelig slutter hun sig til den franske

modstandsbevægelse, hvor hun frygtløst kaster sig ud i livsfarlige opgaver og taber sit hjerte til en hemmelig
engelske agent. Han lover hende en lys fremtid, men er deres kærlighed stærk nok til at overvinde hendes
fortid?Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f. 1947) er kendt for sine romantiske dramaer, hvoraf
adskillige er blevet filmatiseret. Hun er en af de bedst sælgende forfattere i hele verden med over 800
millioner solgte bøger. Selvom Steel mest skriver voksenromaner, har hun bevæget sig inden for flere

forskellige genrer heriblandt billedbøger, børnebøger og non-fiktion.

 

Forlaget skriver: I sommeren 1915 forelsker den unge, tyske kvinde
Beata sig hovedkulds i en fransk officer. Hun ved, at hendes forældre
aldrig vil acceptere deres kærlighed, men hun kan ikke gøre andet
end at følge sit hjerte og tage konsekvenserne. Familien slår hånden
af hende, men smerten over tabet mildnes, da hun føder sin datter,
Amadea, og skaber sin egen familie. Amadea føler sig splittet over
sin historie, og hun vælger en tilbagetrukket tilværelse som nonne og
går i kloster. Da anden verdenskrig bryder ud, bliver hele familien

tvunget fra hinanden.

I klostret bærer Amadea på en tung hemmelighed om sin familie, og
da nonnerne afslører den, bliver hun forvist fra klostret og overladt
til sin skæbne. Alene og ulykkelig slutter hun sig til den franske
modstandsbevægelse, hvor hun frygtløst kaster sig ud i livsfarlige

opgaver og taber sit hjerte til en hemmelig engelske agent. Han lover
hende en lys fremtid, men er deres kærlighed stærk nok til at

overvinde hendes fortid?Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f.
1947) er kendt for sine romantiske dramaer, hvoraf adskillige er
blevet filmatiseret. Hun er en af de bedst sælgende forfattere i hele
verden med over 800 millioner solgte bøger. Selvom Steel mest
skriver voksenromaner, har hun bevæget sig inden for flere

forskellige genrer heriblandt billedbøger, børnebøger og non-fiktion.
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