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Medaljen Danielle Steel Hent PDF Den unge pige Gaëlle de Barbet oplever i 1940 den tyske hærs indrykning
i Frankrig. Hun bliver vidne til deporteringen af sin bedste veninde og hendes familie, og Gaëlle træffer en

modig beslutning, der ændrer hendes liv. Den bringer hende fra Lyon til Paris og New York, fra
modstandsbevægelsen til ægteskab og moderskab, fra ubærlige tab til stor kærlighed. Men vil Gäelle
nogensinde modtage den anerkendelse, hun fortjener, eller vil hun for altid være mærket som forræder?

Medaljen er en fortælling om tragedie og kærlighed, om krigens pris og om en kvindes heltemod.

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.

 

Den unge pige Gaëlle de Barbet oplever i 1940 den tyske hærs
indrykning i Frankrig. Hun bliver vidne til deporteringen af sin
bedste veninde og hendes familie, og Gaëlle træffer en modig

beslutning, der ændrer hendes liv. Den bringer hende fra Lyon til
Paris og New York, fra modstandsbevægelsen til ægteskab og
moderskab, fra ubærlige tab til stor kærlighed. Men vil Gäelle

nogensinde modtage den anerkendelse, hun fortjener, eller vil hun
for altid være mærket som forræder? Medaljen er en fortælling om
tragedie og kærlighed, om krigens pris og om en kvindes heltemod.

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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