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Bungalow nr. 2 Danielle Steel Hent PDF Opringningen kommer en varm julidag, en dag der bliver
skæbnesvanger for hjemmegående Tanya Harris. Ud over de hjemlige sysler er Tanya en passioneret forfatter,
og da hendes agent ringer og tilbyder hende at skrive et filmmanuskript til en stor Hollywood-produktion,
vender det hendes verden på hovedet. Skal hun tage af sted og lade sin mand og sine tre store børn klare

skærene alene? Og kan man overhovedet have et velfungerende langdistanceforhold?

Tilskyndet af sin mand vælger Tanya jobbet i Hollywood, og snart er hun indlogeret i Bungalow nr. 2 på
Hotel Beverly Hills og arbejder side om side med de største filminstruktører og de hotteste skuespillere.
Tanya flyver trofast hjem for at se sin familie i weekenderne, men pludselig føles det, som om de ikke

længere har brug for hende.

Hjælpeløst ser Tanya til, mens hendes gamle, elskede tilværelse forsvinder mellem hænderne på hende, og en
ny verden med både kærlighedssorger og store romancer åbner sig.

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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