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Stor pige! Danielle Steel Hent PDF Victoria Dawson er ualmindelig velbegavet kvinde – til gengæld er hun
hverken høj og slank som sin far eller en mørkhåret skønhed som sin mor. Faktisk er Victoria lille, lyshåret og
buttet, og det skuffer hendes selvoptagede forældre så meget, at de gennem hele Victorias barndom benytter
enhver lejlighed til at nedgøre hende. Det sætter sig dybe spor i Victoria, der drukner sine sorger i mad. Men
da hun skal være brudepige ved sin lillesøsters bryllup, beslutter hun sig endelig for at gøre noget ved både
sin vægt og sit udseende, så hun melder sig ind i et fitnesscenter og bestiller tid hos en plastickirurg.<br>

<br>Collin White er flot, intelligent - og så har han de mest fantastiske blå øjne. Den dag, han møder Victoria
i fitnesscenteret, tror han, at hendes hævede ansigt og plasteret på næsen skyldes, at hun har været involveret
i en bilulykke. De falder i snak, og da han inviterer Victoria ud, er hun sikker på, at det kun er ment som

venskab, for han kan da umuligt være interesseret i en pige som hende. Men der tager Victoria heldigvis fejl,
og efter mange års modgang og sorger, finder hun endelig den sande og betingelsesløse 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.

 

Victoria Dawson er ualmindelig velbegavet kvinde – til gengæld er
hun hverken høj og slank som sin far eller en mørkhåret skønhed
som sin mor. Faktisk er Victoria lille, lyshåret og buttet, og det

skuffer hendes selvoptagede forældre så meget, at de gennem hele
Victorias barndom benytter enhver lejlighed til at nedgøre hende. Det
sætter sig dybe spor i Victoria, der drukner sine sorger i mad. Men da
hun skal være brudepige ved sin lillesøsters bryllup, beslutter hun sig
endelig for at gøre noget ved både sin vægt og sit udseende, så hun

melder sig ind i et fitnesscenter og bestiller tid hos en
plastickirurg.<br> <br>Collin White er flot, intelligent - og så har
han de mest fantastiske blå øjne. Den dag, han møder Victoria i
fitnesscenteret, tror han, at hendes hævede ansigt og plasteret på

næsen skyldes, at hun har været involveret i en bilulykke. De falder i
snak, og da han inviterer Victoria ud, er hun sikker på, at det kun er
ment som venskab, for han kan da umuligt være interesseret i en pige
som hende. Men der tager Victoria heldigvis fejl, og efter mange års
modgang og sorger, finder hun endelig den sande og betingelsesløse

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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