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Den perfekte plan Sidney Sheldon Hent PDF Han ville have magt. Hun vil have hævn! Hvad gør man, når

den, man er forlovet med, få dage før brylluppet gifter sig med en anden kvinde? Man sværger hævn. Det var
i hvert fald, hvad Leslie Stewart gjorde, da Oliver Russell svigtede hende til fordel for den kvinde, hvis far

kunne skaffe ham guvernørposten i Kentucky og senere gjorde ham til præsidentkandidat. Leslie havde tid til
at vente og følge Olivers politiske fremgang, indtil muligheden for hævn endelig viste sig. For mens Olivers
plan var at komme i Det Hvide Hus, var Leslies plan hele tiden at få ham til at ønske, at han aldrig var blevet
født. Men selv de mest perfekte planer kan slå fejl. Sidney Sheldon (1917-2007) var en amerikansk forfatter,
der indledte sin forfatterkarriere som manuskriptforfatter i Hollywood. Efter at have arbejdet med musicals og
TV, udgav Sheldon sin første roman i 1969; en roman, der først blev udgivet på dansk i 1981 under titlen
"Det nøgne ansigt". Sheldon er særligt kendt for sine mange succesromaner inden for krimigenren, hvoraf

flere er blevet filmatiseret.
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