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Pegasus Danielle Steel Hent PDF I Tyskland på tærsklen til Anden Verdenskrig lever de to venner og
enkemænd Nicolas og Alex hver deres fredfyldte liv med deres børn. Nicolas og hans families sikkerhed

bliver dog truet, da hemmeligheden om hans afstamning kommer frem.

For at overleve må familien flygte til Amerika, og det eneste, som Nicolas og hans sønner kan tage med sig,
er deres otte fuldblodsheste. To af dem er lipizzanere og en gave fra Alex. Disse fantastiske væsner åbner
døren ind til et nyt liv og sikrer Nicolas et arbejde hos det berømte cirkus Ringling Brothers. Der bliver han
og den hvide hingst Pegasus showets stjerner, og en ung og yndig linedanser stjæler hurtigt hans hjerte.

Men krigsårene sætter deres spor, og mens Nicolas kæmper for at tilpasse sig sit nye liv, står Alex og hans to
døtre over for en stigende fare i Europa. Tragedien rammer på begge sider af Atlanterhavet, og nu hviler

begge familiers lykke i hænderne på skæbnen.

 

I Tyskland på tærsklen til Anden Verdenskrig lever de to venner og
enkemænd Nicolas og Alex hver deres fredfyldte liv med deres børn.

Nicolas og hans families sikkerhed bliver dog truet, da
hemmeligheden om hans afstamning kommer frem.

For at overleve må familien flygte til Amerika, og det eneste, som
Nicolas og hans sønner kan tage med sig, er deres otte

fuldblodsheste. To af dem er lipizzanere og en gave fra Alex. Disse
fantastiske væsner åbner døren ind til et nyt liv og sikrer Nicolas et
arbejde hos det berømte cirkus Ringling Brothers. Der bliver han og

den hvide hingst Pegasus showets stjerner, og en ung og yndig
linedanser stjæler hurtigt hans hjerte.

Men krigsårene sætter deres spor, og mens Nicolas kæmper for at
tilpasse sig sit nye liv, står Alex og hans to døtre over for en stigende
fare i Europa. Tragedien rammer på begge sider af Atlanterhavet, og

nu hviler begge familiers lykke i hænderne på skæbnen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Pegasus&s=dkbooks

