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Minder og drømme Nora Roberts Hent PDF Forlaget skriver: Lindsays karriere som prima ballerina ligger
lige for, da en bilulykke ændrer alt. Skaderne tvinger hende til at lægge balletskoene på hylden og flytte hjem

til den lille by igen. Men kærligheden til balletten lever stadig, og Lindsay åbner en danseskole.
Udfordringerne med jobbet er ofte større end glæden. Lindsay kan se, at Ruth har et talent, der er ud over det
sædvanlige, og hun vil hjælpe pigen med at få en professionel danse karriere. Så nu er det bare at overbevise
Ruths formynder, arkitekten Seth Bannion om at det er en god ide. Han bryder sig overhovedet ikke om
tanken om, at Ruth skal satse alt på dansen, i stedet beslutter han sig for, at vise Lindsay at der er så meget
andet i livet end dans. "Det er ikke et mysterie hvorfor Nora Roberts er en bedst sælgende forfatter. Hun

leverer altid førsteklasses stil og humor." - Publishers Weekly
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