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Debutantballet Danielle Steel Hent PDF Advokaten Olympia Rubinstein påtager sig pligtskyldigt arbejdet
med at gøre sine to døtre, tvillingerne Veronica og Virginia, klar til det eksklusive debutantbal for særligt

udvalgte. Men selve spørgsmålet om debut eller ej skaber krigslignende tilstande i hele familien, der deler sig
i to lejre: Pigernes stedfar betragter det hele som et racistisk arrangement, og nægter at deltage, mens pigernes
far truer med at stoppe betalingen til deres uddannelse, hvis de ikke deltager. Olympia Rubinstein forsøger
desperat at holde hovedet koldt for at udrede de utallige intriger og stridigheder – og endelig oprinder den

store aften … 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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