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Storm over Manhattan Danielle Steel Hent PDF Mens stormen Ophelia raser over New York City, bliver seks
mennesker, deres familie, venner og millioner af newyorkere omkring dem fanget i de frygtelige

oversvømmelser, der følger.

Den succesfulde indretningsdesigner Ellen Wharton flyver ind fra London for at besøge sin mor, Grace. Men
da katastrofen rammer, bliver de to kvinder tvunget ud på en farefuld færd for at redde sig i sikkerhed.

Den britiske investeringsrådgiver Charles Williams er på forretningsrejse og vil besøge sine døtre, som bor
hos hans ekskone i byen. Da uvejret sætter ind, må han gennemsøge byens tilflugtssteder for at finde dem,

koste hvad det vil.

Samtidig kæmper Juliette Dubois, en dedikeret læge på et af byens traumecentre, for at redde liv, mens
nødgeneratorerne svigter, og strømmen sætter ud.

"Storm over Manhattan" er en smuk og rørende skæbnefortælling om tab, håb og nye begyndelser.

Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f. 1947) er kendt for sine romantiske dramaer, hvoraf adskillige er
blevet filmatiseret. Hun er en af de bedst sælgende forfattere i hele verden med over 800 millioner solgte
bøger. Selvom Steel mest skriver voksenromaner, har hun bevæget sig inden for flere forskellige genrer

heriblandt billedbøger, børnebøger og non-fiktion.

 

Mens stormen Ophelia raser over New York City, bliver seks
mennesker, deres familie, venner og millioner af newyorkere
omkring dem fanget i de frygtelige oversvømmelser, der følger.

Den succesfulde indretningsdesigner Ellen Wharton flyver ind fra
London for at besøge sin mor, Grace. Men da katastrofen rammer,
bliver de to kvinder tvunget ud på en farefuld færd for at redde sig i

sikkerhed.

Den britiske investeringsrådgiver Charles Williams er på
forretningsrejse og vil besøge sine døtre, som bor hos hans ekskone i
byen. Da uvejret sætter ind, må han gennemsøge byens tilflugtssteder

for at finde dem, koste hvad det vil.



Samtidig kæmper Juliette Dubois, en dedikeret læge på et af byens
traumecentre, for at redde liv, mens nødgeneratorerne svigter, og

strømmen sætter ud.

"Storm over Manhattan" er en smuk og rørende skæbnefortælling om
tab, håb og nye begyndelser.

Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f. 1947) er kendt for sine
romantiske dramaer, hvoraf adskillige er blevet filmatiseret. Hun er

en af de bedst sælgende forfattere i hele verden med over 800
millioner solgte bøger. Selvom Steel mest skriver voksenromaner,
har hun bevæget sig inden for flere forskellige genrer heriblandt

billedbøger, børnebøger og non-fiktion.
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