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Signetringen Danielle Steel Hent PDF Forlaget skriver: Danielle Steels roman "Signetringen" tager sin
begyndelse i 1930‘ernes Berlin. Den smukke Kassandra, som er gift og har to børn, Ariana og Gerhard, med
den stenrige Walmar von Gotthard, forelsker sig hovedkulds i den jødiske forfatter Dolff Sterne. Sammen

oplever de en stormende, men kort lykke, som Gestapo gør en brat ende på. Dolff bliver dræbt, og Kassandra
tager sit eget liv.

Flere år senere, under krigen, bliver den nu 16-årige Gerhard indkaldt til hæren. Men Walmar, som hele tiden
har været modstander af nazismen, bringer ham illegalt over grænsen til Schweiz. Ariana hentes af Gestapo
og krydsforhøres om sit kendskab til flugten. Med sig har hun moderens diamantsignetring – en ring, som har

været i familiens besiddelse i generationer, og som langt senere kommer til at spille en afgørende rolle i
Arianas tilværelse.

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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