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Udnyttet Danielle Steel Hent PDF Forlaget skriver: Grace var 17 år, da hun skød sin far. Ingen troede på
hendes forklaring om, at hun i flere år var blevet misbrugt. Og at faderen forsøgte at voldtage hende dagen

efter moderens begravelse.

I fængslet udsættes Grace for nye voldtægtsforsøg. Og senere, da hun prøveløslades, bliver hun ansat på et
kontor, hvor hun også får problemer.

Omsider smiler lykkens gudinde til hende. Hun oplever ægte kærlighed og et harmonisk familieliv. Men
kyniske fjender fra hendes fortid vender tilbage og vil have ram på hende …

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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på hendes forklaring om, at hun i flere år var blevet misbrugt. Og at
faderen forsøgte at voldtage hende dagen efter moderens begravelse.

I fængslet udsættes Grace for nye voldtægtsforsøg. Og senere, da
hun prøveløslades, bliver hun ansat på et kontor, hvor hun også får

problemer.

Omsider smiler lykkens gudinde til hende. Hun oplever ægte
kærlighed og et harmonisk familieliv. Men kyniske fjender fra
hendes fortid vender tilbage og vil have ram på hende …

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
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