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Spejlbillede Danielle Steel Hent PDF Forlaget skriver: De 20-årige tvillinger, Victoria og Olivia, ligner
hinanden på en prik. Der er kun en eneste lille forskel, og deres husbestyrerinde er den eneste, som kender

den. Ikke en gang deres far kan kende forskel på dem.

En dag bytter de roller. Victoria giver sig ud for at være Olivia og omvendt. De narrer alle omkring sig, men
bliver de opdaget får det alvorlige konsekvenser – ikke bare for dem selv, men også for mange andre, der er

involveret i deres fupnummer, hvor store følelser er på spil.

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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