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Sydens lys Danielle Steel Hent PDF Alexa Hamilton bor sammen med sin 17-årige datter, Savannah, i New
York. For 11 år siden blev Alexa skilt fra Savannahs far, Tom, efter han havde haft en affære med en anden
kvinde. Alexa prøver stadig at lægge sin ulykkelige fortid bag sig, men da Savannah pludselig begynder at
modtage anonyme trusselsbreve, har Alexa intet andet valg, end at bede Tom om hjælp. For første gang siden

hun forlod den mand, der knuste hendes hjerte, står hun nu ansigt til ansigt med ham igen.

Tom Beaumont har ikke været lykkelig siden bruddet med Alexa. Hans nye hustru har aldrig ville anerkende
Savannahs eksistens, og indtil nu har Tom ikke været mand nok til at sige hende imod. Men da Alexa så

inderligt beder ham om at bringe deres datter i sikkerhed i hans hjem i Charleston, indvilliger han
selvfølgelig. Men det, han havde håbet ville hjælpe ham til at vinde Alexa tilbage, sender hende i stedet i

armene på en anden mand ...

Danielle Steel er en af verdens mest populære forfattere, og hun mestrer som ingen anden kunsten at skrive
gode underholdningsromaner. Hendes bøger er tilsammen trykt i mere end 580 millioner eksemplarer fordelt

på 47 lande og 28 sprog.

 

Alexa Hamilton bor sammen med sin 17-årige datter, Savannah, i
New York. For 11 år siden blev Alexa skilt fra Savannahs far, Tom,
efter han havde haft en affære med en anden kvinde. Alexa prøver
stadig at lægge sin ulykkelige fortid bag sig, men da Savannah
pludselig begynder at modtage anonyme trusselsbreve, har Alexa
intet andet valg, end at bede Tom om hjælp. For første gang siden
hun forlod den mand, der knuste hendes hjerte, står hun nu ansigt til

ansigt med ham igen.

Tom Beaumont har ikke været lykkelig siden bruddet med Alexa.
Hans nye hustru har aldrig ville anerkende Savannahs eksistens, og
indtil nu har Tom ikke været mand nok til at sige hende imod. Men
da Alexa så inderligt beder ham om at bringe deres datter i sikkerhed
i hans hjem i Charleston, indvilliger han selvfølgelig. Men det, han
havde håbet ville hjælpe ham til at vinde Alexa tilbage, sender hende

i stedet i armene på en anden mand ...

Danielle Steel er en af verdens mest populære forfattere, og hun
mestrer som ingen anden kunsten at skrive gode

underholdningsromaner. Hendes bøger er tilsammen trykt i mere end
580 millioner eksemplarer fordelt på 47 lande og 28 sprog.
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