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En mors synd Danielle Steel Hent PDF Olivia Grayson er en succesfuld forretningskvinde, som har kæmpet
hårdt for at få sit møbel- og indretningsimperium op at køre. Hun har ofret meget for firmaets skyld og har
ikke været en stor del af sine børns hverdag, da de var små. For at kompensere for sit meget fravær i familien

planlægger Olivia hvert år en ferie for alle, og denne sommer har hun arrangeret en drømmetur til
Middelhavet om bord på en luksusyacht. Hendes yngste datter Cassie, som er musikproducer bosiddende i
London, takker nej som alle de øvrige år. Den ældste datter Liz er aldrig trådt ud af sin mors skygge og

forsøger at indfri sin drøm om at blive forfatter. Begge Olivias sønner, John og Philip, arbejder i firmaet, selv
om begges hustruer ville ønske, de ikke gjorde. Med den franske riviera som smuk baggrund burde det blive
årtiets bedste ferie, når Olivia samler børn, svigerbørn og børnebørn, men snart er luften fuld af bebrejdelser

og misforståelser, inden alle kan rejse hjem derfra klogere på dem selv og deres nærmeste.

 

Olivia Grayson er en succesfuld forretningskvinde, som har kæmpet
hårdt for at få sit møbel- og indretningsimperium op at køre. Hun har
ofret meget for firmaets skyld og har ikke været en stor del af sine
børns hverdag, da de var små. For at kompensere for sit meget
fravær i familien planlægger Olivia hvert år en ferie for alle, og

denne sommer har hun arrangeret en drømmetur til Middelhavet om
bord på en luksusyacht. Hendes yngste datter Cassie, som er

musikproducer bosiddende i London, takker nej som alle de øvrige
år. Den ældste datter Liz er aldrig trådt ud af sin mors skygge og
forsøger at indfri sin drøm om at blive forfatter. Begge Olivias

sønner, John og Philip, arbejder i firmaet, selv om begges hustruer
ville ønske, de ikke gjorde. Med den franske riviera som smuk

baggrund burde det blive årtiets bedste ferie, når Olivia samler børn,



svigerbørn og børnebørn, men snart er luften fuld af bebrejdelser og
misforståelser, inden alle kan rejse hjem derfra klogere på dem selv

og deres nærmeste.
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