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Viet til skæbnen Victoria Holt Hent PDF Favel Farrington møder den unge Roc Pendorric på den idylliske ø
Capri i Middelhavet, hvor hun bor sammen med sin far. Det er kærlighed ved første øjekast, og Favel er

lykkelig, da hun som nygift ankommer til sit nye hjem Pendorric i Cornwall. Rocs søster og hendes familie
venter dem med åbne arme, og det morer Favel, at den lokale befolkning straks giver hende tilnavnet Bruden
fra Pendorric. Men Favels morskab forvandler sig snart til bekymring. For på galleriet på slottet hænger
portrætter af andre Pendorric-brude – unge brude der alle er døde under mystiske omstændigheder. I

hundredevis af år har herresædet stået på de stejle klipper – knejsende over havet, som om det vil trodse
storme, uvejr og alt, der kan true den prægtige bygning. Men legenderne fortæller, at en heks har kastet en
forbandelse over Pendorrics brude: Bruden vil dø ung, og vil hjemsøge Pendorric, til en ny brud dør ung, og
indtager hendes plads. Langsomt begynder frygten at krybe ind i Favels liv. Ondskabsfulde øjne synes at
følge hende overalt, og den ene ulykke afløser den anden. Snart må Favel indse, at legenden måske taler

sandt – at nogen virkelig forsøger at dræbe hende. Og pludselig får ordene "indtil døden os skiller" en ny og
ildevarslende betydning…

Victoria Holt (1906-1993), pseudonym for Eleanor Alice Burford Hibbert, var en af verdens mest elskede og
mest produktive forfattere i sin levetid. Hun begyndte allerede at skrive som 17-årig, og en række af hendes

tidlige noveller blev trykt i London-aviserne. Det var dog romaner i den historiske genre, der gav det
internationale gennembrud, og i dag er hendes romaner solgt i over 50 millioner eksemplarer verden over.

"En af de ypperste forfattere af gotiske kærlighedsromaner og en stærk historiefortæller, hvis gribende
romaner har begejstret millioner af læsere." – RT Book Reviews
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kærlighed ved første øjekast, og Favel er lykkelig, da hun som nygift
ankommer til sit nye hjem Pendorric i Cornwall. Rocs søster og
hendes familie venter dem med åbne arme, og det morer Favel, at
den lokale befolkning straks giver hende tilnavnet Bruden fra

Pendorric. Men Favels morskab forvandler sig snart til bekymring.
For på galleriet på slottet hænger portrætter af andre Pendorric-brude
– unge brude der alle er døde under mystiske omstændigheder. I
hundredevis af år har herresædet stået på de stejle klipper –

knejsende over havet, som om det vil trodse storme, uvejr og alt, der
kan true den prægtige bygning. Men legenderne fortæller, at en heks
har kastet en forbandelse over Pendorrics brude: Bruden vil dø ung,

og vil hjemsøge Pendorric, til en ny brud dør ung, og indtager
hendes plads. Langsomt begynder frygten at krybe ind i Favels liv.
Ondskabsfulde øjne synes at følge hende overalt, og den ene ulykke
afløser den anden. Snart må Favel indse, at legenden måske taler
sandt – at nogen virkelig forsøger at dræbe hende. Og pludselig får
ordene "indtil døden os skiller" en ny og ildevarslende betydning…

Victoria Holt (1906-1993), pseudonym for Eleanor Alice Burford
Hibbert, var en af verdens mest elskede og mest produktive forfattere
i sin levetid. Hun begyndte allerede at skrive som 17-årig, og en



række af hendes tidlige noveller blev trykt i London-aviserne. Det
var dog romaner i den historiske genre, der gav det internationale
gennembrud, og i dag er hendes romaner solgt i over 50 millioner

eksemplarer verden over.

"En af de ypperste forfattere af gotiske kærlighedsromaner og en
stærk historiefortæller, hvis gribende romaner har begejstret

millioner af læsere." – RT Book Reviews

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Viet til skæbnen&s=dkbooks

