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Magtspillet Danielle Steel Hent PDF Selv om den Harvard-uddannede Fiona Carson har vist sit værd som

administrerende direktør for National Technology Advancement, et højteknologisk milliardfirma i
Californien, står hun stadig med udfordringer hver dag. Hun er en hengiven enlig mor, en strateg i

verdensklasse og en benhård forhandler. Hun tager sig tid til at være sammen med sine børn og er vant til en
stressfyldt hverdag i en mandsdomineret verden. Flere kilometer væk høster Marshall Weston frugterne af sit
arbejde. Ved hans side står hans kone Liz – den perfekte trofækone, der har ofret sin karriere som advokat for
at passe parrets tre børn og støtte Marshall gennem alt. Glat, snu og upåklagelig er Marshall den perfekte
direktør, men han har hemmeligheder, der kunne ødelægge hans liv på et øjeblik, hvis de kom frem. Som
mange kvinder i hendes position har Fiona ofret sit privatliv for sin karriere, mens Marshall flirter med

katastrofen hver dag. Begge må se deres fortid i øjnene og holde dem, der er jaloux på deres succes, fra livet.
Deres liv som direktører for topfirmaer har en høj pris. Men hvor høj en pris er de villig til at betale? Danielle
Steels gribende og følelsesladede roman udforsker det forførende og farlige ved magtens natur. Succes og

grådighed, tillid og bedrag, kærlighed og tab – alt kommer til overfladen i dette fængslende drama.
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udfordringer hver dag. Hun er en hengiven enlig mor, en strateg i
verdensklasse og en benhård forhandler. Hun tager sig tid til at være
sammen med sine børn og er vant til en stressfyldt hverdag i en
mandsdomineret verden. Flere kilometer væk høster Marshall

Weston frugterne af sit arbejde. Ved hans side står hans kone Liz –
den perfekte trofækone, der har ofret sin karriere som advokat for at
passe parrets tre børn og støtte Marshall gennem alt. Glat, snu og

upåklagelig er Marshall den perfekte direktør, men han har



hemmeligheder, der kunne ødelægge hans liv på et øjeblik, hvis de
kom frem. Som mange kvinder i hendes position har Fiona ofret sit
privatliv for sin karriere, mens Marshall flirter med katastrofen hver
dag. Begge må se deres fortid i øjnene og holde dem, der er jaloux
på deres succes, fra livet. Deres liv som direktører for topfirmaer har
en høj pris. Men hvor høj en pris er de villig til at betale? Danielle
Steels gribende og følelsesladede roman udforsker det forførende og
farlige ved magtens natur. Succes og grådighed, tillid og bedrag,
kærlighed og tab – alt kommer til overfladen i dette fængslende
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