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Fuldmåne i oktober Victoria Holt Hent PDF Den ene mand er hendes skæbne. Den anden kan blive hendes
endeligt.

Ifølge gammel overtro kan en ung pige få et glimt af sin fremtidige ægtemand under fuldmånen i oktober.
Men da den smukke fremmede, som åbenbarer sig for Cordelia Grant, forsvinder igen efter et alt for kort

møde, tvinges hun til at spørge sig selv: Var han blot et spøgelse … eller var han mere end det?

Mindet om den mystiske gentleman hjemsøger stadig Cordelia, da Sir Jason Verringer gør sin entré i hendes
liv. Rygtet siger, at den flotte herremand har myrdet sin kone og elskerinde – men Cordelia ved om nogen, at
man ikke skal stole på sladder. Og der er ingen tvivl om, at Jason er farligt tiltrækkende. Hendes fremtid

afhænger af ét enkelt valg.

Victoria Holt (1906-1993) 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

 

Den ene mand er hendes skæbne. Den anden kan blive hendes
endeligt.

Ifølge gammel overtro kan en ung pige få et glimt af sin fremtidige
ægtemand under fuldmånen i oktober. Men da den smukke

fremmede, som åbenbarer sig for Cordelia Grant, forsvinder igen
efter et alt for kort møde, tvinges hun til at spørge sig selv: Var han

blot et spøgelse … eller var han mere end det?

Mindet om den mystiske gentleman hjemsøger stadig Cordelia, da
Sir Jason Verringer gør sin entré i hendes liv. Rygtet siger, at den
flotte herremand har myrdet sin kone og elskerinde – men Cordelia
ved om nogen, at man ikke skal stole på sladder. Og der er ingen

tvivl om, at Jason er farligt tiltrækkende. Hendes fremtid afhænger af
ét enkelt valg.

Victoria Holt (1906-1993) 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://bookboxx.in.net/blog.php?b=Fuldmåne i oktober&s=dkbooks

