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Kysset Danielle Steel Hent PDF På en varm sommeraften buldrer en rød dobbeltdækkerbus ned ad en gade i
London. Et par gader væk sætter en mand og en kvinde sig ind i en limousine, fortabte i mindet om en

magisk aften med dans og champagne. Parret deler deres første, lidenskabelige kys, og tiden står stille... indtil
deres bil bliver ramt af bussens enorme vægt. Isabelle Forrester er en dedikeret hustru til den parisiske

bankmand, Gordon, der for længst har lukket hende ude af sit hjerte. Gordon tjener formuer i den franske
bankverden, mens Isabelle har vendt al sin kærlighed mod deres to børn. Isabelle finder sig i at blive tiltalt
som en tjenestepige af sin mand, høre på hans sylespidse bemærkninger og leve i et ægteskab, der er præget
af ligegyldig rutine, men hun har én hemmelig fornøjelse: Et langdistance-venskab med den amerikanske
forretningsmand, Bill Robinson. For Bill er Isabelle en gave, en kvinde af ekstraordinær skønhed og

intellektuel nysgerrighed – en beslægtet ånd, der rører hans hjerte på tværs af Atlanterhavet med sin varme og
blide empati. Dette møde bliver skæbnesvangert, for nu må de erkende, at der ikke kun er fortrolighed

mellem dem – lidenskaben gnistrer, og de overgiver sig til deres følelser. Men så sker ulykken...

Danielle Steel (f. 1947) mestrer som ingen anden kunsten at skrive spændende underholdningsromaner om
romantiske forviklinger. Hun har skrevet mere end 100 bøger, er oversat til mere end 40 sprog, og med over
650 millioner solgte bøger på verdensplan, og over tyve af hendes titler filmatiseret, er hun elsket af læsere

over hele kloden.

"Amerikas mest populære romanceforfatter siden Louis L'Amour" - Romantic Book Reviews
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Isabelle Forrester er en dedikeret hustru til den parisiske bankmand,
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rutine, men hun har én hemmelig fornøjelse: Et langdistance-venskab
med den amerikanske forretningsmand, Bill Robinson. For Bill er
Isabelle en gave, en kvinde af ekstraordinær skønhed og intellektuel
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