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Den lange vej hjem Danielle Steel Hent PDF Godt skjult sidder den syvårige Gabriella på trappen og
betragter gæsterne, der ankommer til hendes forældres overdådige hus på Manhattan. Den klaprende lyd fra
hendes mors høje hæle, får hende til at stivne af rædsel. Hendes verden er en forvirrende blanding af frygt,
fornedrelse og smerte, og hun ved, at hun intet sted kan føle sig tryg. Da forældrenes ægteskab opløses,
overlader hendes mor hende til et kloster, hvor roen, sikkerheden og nonnernes dæmpede ritualer langsomt
får sårene på Gabriellas krop og sjæl til at hele. Med årene udvikler hun sig til en ung kvinde, og den unge
præst, fader Joe Connors, kommer ind i hendes liv. Ligesom Gabriella, forfølges Joe af en smertefuld
barndom, og sammen med hende, tager han de første spæde skridt mod at gøre sig fri af smerten. Men deres
færd bliver ikke nogen dans på roser, for til sidst må Joe vælge mellem præsteskabet og Gabriella. Hun slår
sig ned i New York, hvor hun kæmper for at overleve, indtil det til sidst lykkes hende at finde tilgivelse, gøre
sig fri af skyldfølelsen og blive et helt menneske. I denne medrivende fortælling giver Danielle Steel et
levende billede af et mishandlet barns knuste verden, der både chokerer og rører læseren dybt ind i sjælen.
Danielle Steel (f. 1947) mestrer som ingen anden kunsten at skrive spændende underholdningsromaner om
romantiske forviklinger. Hun har skrevet mere end 100 bøger, er oversat til mere end 40 sprog, og med over
650 millioner solgte bøger på verdensplan, og over tyve af hendes titler filmatiseret, er hun elsket af læsere
over hele kloden.
"Amerikas mest populære romanceforfatter siden Louis L'Amour" - Romantic Book Reviews
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