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I dobbelt ild Faith Baldwin Hent PDF I Faith Baldwins roman møder vi en kvinde, der på mere end én måde
føler sig i dobbelt ild. Ved hårdt arbejde har hun arbejdet sig højt op i ejendomsmæglernes mandsdominerede
verden. Hun er stolt af, hvor langt hun er nået, og bryder sig ikke om, når det bliver påpeget, at det nok har
hjulpet, at hun er smuk og indtagende. På sin arbejdsplads møder hun to mænd, som begge viser interesse for
hende, men på hver sin måde. Den ene er høflig og charmerende, den anden arrogant og drillende. Hun står
over for et stort dilemma om, hvem af de to hun skal vælge… Faith Baldwin (1893-1978) var en amerikansk

forfatter, der er kendt for sine mange romantiske romaner i stil med Barbara Cartlands værker. Baldwin
begyndte sin karriere med at skrive kærlighedshistorier for magasiner målrettet kvinder. Hun fik sin litterære
romandebut i 1921 med bogen "Mavis of Green Hill". Herefter udgav hun romaner hvert år og ofte flere om
året helt frem til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er efterfølgende blevet filmatiseret, blandt andet

"Apartment for Peggy" (1948) og "Skyscraper Souls" (1932).

 

I Faith Baldwins roman møder vi en kvinde, der på mere end én
måde føler sig i dobbelt ild. Ved hårdt arbejde har hun arbejdet sig
højt op i ejendomsmæglernes mandsdominerede verden. Hun er stolt
af, hvor langt hun er nået, og bryder sig ikke om, når det bliver

påpeget, at det nok har hjulpet, at hun er smuk og indtagende. På sin
arbejdsplads møder hun to mænd, som begge viser interesse for

hende, men på hver sin måde. Den ene er høflig og charmerende, den
anden arrogant og drillende. Hun står over for et stort dilemma om,
hvem af de to hun skal vælge… Faith Baldwin (1893-1978) var en

amerikansk forfatter, der er kendt for sine mange romantiske
romaner i stil med Barbara Cartlands værker. Baldwin begyndte sin
karriere med at skrive kærlighedshistorier for magasiner målrettet
kvinder. Hun fik sin litterære romandebut i 1921 med bogen "Mavis
of Green Hill". Herefter udgav hun romaner hvert år og ofte flere om

året helt frem til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er



efterfølgende blevet filmatiseret, blandt andet "Apartment for Peggy"
(1948) og "Skyscraper Souls" (1932).
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