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Et perfekt liv Danielle Steel Hent PDF Blaise McCarthy er en ikonisk nyhedsoplæser og indbegrebet af
intelligens, energi og ynde. Som enlig mor administrerer hun sin karriere omhyggeligt og er altid klar til at gå
på skærmen og interviewe verdensberømte mennesker og statsoverhoveder. Blaise ser ud til at have det hele,

men hendes privatliv er en helt anden historie, som hun har holdt skjult for omverdenen i flere år.

Blaises teenage-datter, Salima, blev som barn blind som følge af type 1-diabetes. Hendes særlige behov for
pleje har gjort, at hun bor på en kostskole året rundt. Da skolen er tvunget til at lukke, må Salima flytte ind
hos Blaise i New York. Pludselig står mor og datter over for udfordringer, som de ikke har skullet håndtere

før.
Salimas fultidshjælper Simon Ward skaber lige så mange problemer, som han løser. Han har stærke meninger
om alt og stiller spørgsmålstegn ved, hvordan mor og datter ser på dem selv og hinanden. Han åbner nye døre

for dem begge og nægter at acceptere Salimas fysiske begrænsninger, og de tre former et nært venskab.

Men så begynder det hele at falde fra hinanden, og Blaise kan ikke holde sine to liv adskilt længere. En ung
smuk nyhedsoplæser bliver lært op til at tage Blaises plads. Hendes karriere, som hun kender den, er truet, og
hendes ellers så velorganiserede liv føles totalt ude af kontrol. For første gang er Blaises liv ikke perfekt – det

er ægte.

I denne uforglemmelige historie, har Danielle Steel skrevet en roman, der pulserer med følelser og ærlighed,
idet tre personer står ansigt til ansigt med sandheden om dem selv. Gamle ideer fejler, alt ændres og livet er

pludseligt helt nyt.

ANMELDERNE SKREV
"Det er en rigtig sød og romantisk historie. Den handler bl.a. om: karriere, familieliv, værdier, prioriteringer,
tryghed, svigt, tilpasning, forelskelse, glamourliv og selvfølgelig kærlighed. Historien er rørende skrevet, og

man kommer helt ind og forstår deres følelser."
- Bloggen mizzepii.dk

 

Blaise McCarthy er en ikonisk nyhedsoplæser og indbegrebet af
intelligens, energi og ynde. Som enlig mor administrerer hun sin
karriere omhyggeligt og er altid klar til at gå på skærmen og

interviewe verdensberømte mennesker og statsoverhoveder. Blaise
ser ud til at have det hele, men hendes privatliv er en helt anden
historie, som hun har holdt skjult for omverdenen i flere år.

Blaises teenage-datter, Salima, blev som barn blind som følge af type
1-diabetes. Hendes særlige behov for pleje har gjort, at hun bor på en
kostskole året rundt. Da skolen er tvunget til at lukke, må Salima
flytte ind hos Blaise i New York. Pludselig står mor og datter over

for udfordringer, som de ikke har skullet håndtere før.
Salimas fultidshjælper Simon Ward skaber lige så mange problemer,

som han løser. Han har stærke meninger om alt og stiller
spørgsmålstegn ved, hvordan mor og datter ser på dem selv og

hinanden. Han åbner nye døre for dem begge og nægter at acceptere
Salimas fysiske begrænsninger, og de tre former et nært venskab.

Men så begynder det hele at falde fra hinanden, og Blaise kan ikke



holde sine to liv adskilt længere. En ung smuk nyhedsoplæser bliver
lært op til at tage Blaises plads. Hendes karriere, som hun kender
den, er truet, og hendes ellers så velorganiserede liv føles totalt ude
af kontrol. For første gang er Blaises liv ikke perfekt – det er ægte.

I denne uforglemmelige historie, har Danielle Steel skrevet en
roman, der pulserer med følelser og ærlighed, idet tre personer står
ansigt til ansigt med sandheden om dem selv. Gamle ideer fejler, alt

ændres og livet er pludseligt helt nyt.

ANMELDERNE SKREV
"Det er en rigtig sød og romantisk historie. Den handler bl.a. om:

karriere, familieliv, værdier, prioriteringer, tryghed, svigt, tilpasning,
forelskelse, glamourliv og selvfølgelig kærlighed. Historien er

rørende skrevet, og man kommer helt ind og forstår deres følelser."
- Bloggen mizzepii.dk
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