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Alt er muligt Danielle Steel Hent PDF Ginny Carter har en succesfuld karriere inden for nyhedsverdenen, er
gift med en anerkendt nyhedsvært og er mor til en vidunderlig søn. Men da den lille familie kommer ud for

en billulykke, som kun Ginny overlever, styrter hele hendes verden i grus.

3 år senere, på datoen for ulykken, står Ginny på en bro. Hun har besluttet, at hun vil gøre en ende på sit
sorgfulde liv, men netop da hun skal til at kaste sig ud, bliver forstyrret af den 13-årige Blue Williams, der er

hjemløs og helt alene.

Ginny beslutter sig for at tage sig af Blue, og de udvikler et helt specielt bånd til hinanden. Men så opdager
Ginny, at Blue gemmer på en chokerende hemmelighed, der truer med at ødelægge deres venskab og sende

dem begge tilbage i mørket.

Den amerikanske forfatter Danielle Steel (f. 1947) er kendt for sine romantiske dramaer, hvoraf adskillige er
blevet filmatiseret. Hun er den bedst sælgende forfatter 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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