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En ny chance Danielle Steel Hent PDF Fiona Monaghan er chefredaktør for modemagasinet Chic. Hendes liv
er hektisk og fyldt med excentriske personligheder; topmodeller, designere og fotografer. Hun bor alene med
sin bulldog, Sir Winston, og hun elsker sin frihed – lige indtil hun en hed junidag møder John Anderson. Det

er kærlighed ved første blik, og Fiona tager chancen og inviterer ham med til modeugen i Paris.

I verdens mest romantiske by begynder deres livs kærlighedshistorie. Men hvad der var så nemt i Paris, bliver
svært hjemme i New York, da de konfronteres med hverdagens krav og udfordringer. Snart er deres forhold

forbi, og dybt ulykkelig vender Fiona tilbage til Paris for at slikke sine sår. Selv om hun savner John
inderligt, genfinder hun langsomt livslysten, men kan hun også give kærligheden en ny chance?

Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f. 1947) er kendt for sine romantiske dramaer, hvoraf adskillige er
blevet filmatiseret. Hun er en af de bedst sælgende forfattere i hele verden med over 800 millioner solgte
bøger. Selvom Steel mest skriver voksenromaner, har hun bevæget sig inden for flere forskellige genrer

heriblandt billedbøger, børnebøger og non-fiktion.
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