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Ramt af lynet Danielle Steel Hent PDF Som partner i et af New Yorks mest prestigefulde advokatfirmaer,

lykkes det kun lige akkurat Alexandra Parker at finde tid nok til både mand, karriere og rollen som mor. Men
Alex er taknemmelig for sit lykkelige ægteskab og for sit liv generelt – lige indtil den dag lynet slår ned. Et
rutinetjek hos lægen vender op og ned på hendes liv, da det viser sig, at hun har brystkræft. Vil det lykkes
Alex og hendes mand, Sam, at holde sammen på familien trods de store omvæltninger, eller er kampen mod
sygdommen en kamp, som Alex må kæmpe alene? 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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