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Stålsommerfuglen Sidney Sheldon Hent PDF Forlaget skriver: Lara Cameron har ikke ladet sig slå ud af sin
triste og kærlighedsløse barndom. Hun har tværtimod oparbejdet en jernvilje og et gåpåmod, der har skaffet

hende den plads på toppen af samfundet, som hun har stræbt efter hele sit liv.

Men ikke alle under hende denne fuldkomne lykke. Nogen arbejder i det skjulte på at knuse og ruinere Lara –
økonomisk såvel som menneskeligt!

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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