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Bittersøde valg Danielle Steel Hent PDF India Taylor lever et godt liv med sin mand Doug og sine fire
vidunderlige børn. Inden hun blev gift, var hun en anerkendt fotograf, men hun opgav sin karriere til fordel

for sit ægteskab.

Nu har India fået tilbudt en ny spændende opgave, men Doug tvinger hende til ikke at tage den. Midt i
frustrationen og håbløsheden møder hun den tiltrækkende Paul Ward, som hun bliver gode venner med. Paul
bakker hende op i lysten til at forfølge sine muligheder som fotograf. India trodser Doug og tager på opgave
til London. Det får Doug til at ansøge om skilsmisse, og India bliver dybt fortvivlet. Men midt i elendigheden

har India håbet om en ny kærlighed.

Danielle Steel er en af verdens mest populære forfattere af underholdningsromaner. Hendes bøger er trykt i
mere end 580 millioner eksemplarer fordelt på 47 lande og 28 sprog. Dette er hendes roman nummer 77.
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