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En dag ad gangen Danielle Steel Hent PDF Coco Barrington kommer fra en legendarisk Hollywood-familie.

Hendes mor er bestsellerforfatter, og hendes søster, Jane, er en anerkendt filmproducent. Men trods sin
berømte baggrund vælger Coco i en tidlig alder at trække sig tilbage fra livet i rampelyset. Hun opgiver sit
jurastudie og flytter til San Francisco, hvor hun slår sig ned som hundepasser. Men der bliver snart vendt op
og ned på Cocos tilværelse, da søsteren ringer og beder hende om at passe sit hus. Leslie Blake er en berømt
filmstjerne og skal tilbringe et par dage i Janes hus, i skjul for en tidligere kæreste. Leslie og Coco kommer
straks godt ud af det med hinanden, og det varer ikke længe, før Coco slår benene væk under ham. Og da

Leslie efter kun to dage kysser Coco, må hun indse, at hun har samme følelser for ham. Dette bliver starten på
den store kærlighed … 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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anerkendt filmproducent. Men trods sin berømte baggrund vælger
Coco i en tidlig alder at trække sig tilbage fra livet i rampelyset. Hun
opgiver sit jurastudie og flytter til San Francisco, hvor hun slår sig
ned som hundepasser. Men der bliver snart vendt op og ned på Cocos
tilværelse, da søsteren ringer og beder hende om at passe sit hus.
Leslie Blake er en berømt filmstjerne og skal tilbringe et par dage i
Janes hus, i skjul for en tidligere kæreste. Leslie og Coco kommer
straks godt ud af det med hinanden, og det varer ikke længe, før
Coco slår benene væk under ham. Og da Leslie efter kun to dage

kysser Coco, må hun indse, at hun har samme følelser for ham. Dette
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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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