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Familiens ære Danielle Steel Hent PDF Da japanerne i 1941 angriber Pearl Harbor, bliver Hiroko fjende i et

fremmed land. Hun bor hos sin japanske familie i USA og studerer på et college – og pludselig er hun
uønsket. Hun forelsker sig i en amerikansk mand, men kan ifølge californisk lov ikke gifte sig med ham. I
stedet er hun tvunget til at følge onklens familie i interneringslejr og oplever, hvordan hele deres tilværelse
bliver splittet, og hvordan familiens ære trædes under fode. Men hun vil ikke lade sig kue … 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 japanerne i 1941 angriber Pearl Harbor, bliver Hiroko fjende i et
fremmed land. Hun bor hos sin japanske familie i USA og studerer
på et college – og pludselig er hun uønsket. Hun forelsker sig i en
amerikansk mand, men kan ifølge californisk lov ikke gifte sig med

ham. I stedet er hun tvunget til at følge onklens familie i
interneringslejr og oplever, hvordan hele deres tilværelse bliver
splittet, og hvordan familiens ære trædes under fode. Men hun vil
ikke lade sig kue … 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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