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Forsvundet Danielle Steel Hent PDF Da katastrofen indtræder, og ægteparret Marielle og Malcolm Pattersons
søn Teddy kidnappes, rives alle gamle sår op, og Marielle står pludselig helt alene i verden med et eneste

ønske: at finde sin søn.

Marielle lever i et trygt, men ikke lykkeligt fornuftsægteskab med millionæren Malcolm. Sammen har de
sønnen Teddy, som de begge forguder. Men Marielle sørger stadig over sit døde barn fra første ægteskab – et

ægteskab, hun aldrig har fortalt Malcolm om.

En dag sker det frygteligste, der kunne ske: Også hendes elskede Teddy bliver taget fra hende. Mistanken
falder straks på hendes eksmand, der aldrig har tilgivet Marielle, at de mistede deres barn. Men også Malcolm
viser nye, ubehagelige sider af sig selv, og Marielle føler, at hun lever i et mareridt og bare vil finde sit barn

for enhver pris.

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.

 

Da katastrofen indtræder, og ægteparret Marielle og Malcolm
Pattersons søn Teddy kidnappes, rives alle gamle sår op, og Marielle
står pludselig helt alene i verden med et eneste ønske: at finde sin

søn.

Marielle lever i et trygt, men ikke lykkeligt fornuftsægteskab med
millionæren Malcolm. Sammen har de sønnen Teddy, som de begge
forguder. Men Marielle sørger stadig over sit døde barn fra første
ægteskab – et ægteskab, hun aldrig har fortalt Malcolm om.

En dag sker det frygteligste, der kunne ske: Også hendes elskede
Teddy bliver taget fra hende. Mistanken falder straks på hendes

eksmand, der aldrig har tilgivet Marielle, at de mistede deres barn.
Men også Malcolm viser nye, ubehagelige sider af sig selv, og

Marielle føler, at hun lever i et mareridt og bare vil finde sit barn for
enhver pris.

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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