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Catherines drøm Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: Et grænseløst penge- og magtbegær har altid
været drivkræfterne bag Constantin Demiris‘ hensynsløse fremfærd. Hertil kommer nu hans tørst efter hævn –
hævn over de mennesker, der har svigtet ham. Og at smukke, uskyldige Catherine skal være et led i hans

videre bestræbelser, giver ham en særlig følelse af vellyst og triumf.

"Catherines drøm" er en selvstændig fortsættelse til romanen "Kærlighedens masker".

Den amerikanske bestsellerforfatter Sidney Sheldon (1917-2007) begyndte sin karriere med at skrive stykker
til Broadway i 1930‘erne. Derefter gik han videre til filmmanuskripter – blandt andet til den populære

komedie "The Bachelor and the Bobby Soxer", som han vandt en Oscar for i 1947 – og tv. I slutningen af
1960‘erne begyndte han at skrive spændingsromaner, og det gjorde ham for alvor berømt. Sidney Sheldon er

nummer syv på listen over de skønlitterære forfattere, der har solgt flest bøger gennem tiden.

 

Forlaget skriver: Et grænseløst penge- og magtbegær har altid været
drivkræfterne bag Constantin Demiris‘ hensynsløse fremfærd. Hertil
kommer nu hans tørst efter hævn – hævn over de mennesker, der har
svigtet ham. Og at smukke, uskyldige Catherine skal være et led i
hans videre bestræbelser, giver ham en særlig følelse af vellyst og

triumf.

"Catherines drøm" er en selvstændig fortsættelse til romanen
"Kærlighedens masker".

Den amerikanske bestsellerforfatter Sidney Sheldon (1917-2007)
begyndte sin karriere med at skrive stykker til Broadway i

1930‘erne. Derefter gik han videre til filmmanuskripter – blandt
andet til den populære komedie "The Bachelor and the Bobby

Soxer", som han vandt en Oscar for i 1947 – og tv. I slutningen af
1960‘erne begyndte han at skrive spændingsromaner, og det gjorde
ham for alvor berømt. Sidney Sheldon er nummer syv på listen over
de skønlitterære forfattere, der har solgt flest bøger gennem tiden.
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