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Fælden Victoria Holt Hent PDF Davina Glentyres beskyttede tilværelse i et skotsk overklassemiljø forvandles
til et sandt mareridt, da hun bliver anklaget for at have forgivet sin far med arsenik. Trods stærke indicier mod

Davina lykkes det den unge advokat Ninian at få hende løsladt, og hun flygter til Sydafrika – bort fra
offentlighedens søgelys og en hævet forlovelse. Men også her erkender Davina, at der er lagt en udspekuleret
fælde for hende. Hvem skal hun tro på – og hvem tør hun give sin kærlighed? 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.

 

Davina Glentyres beskyttede tilværelse i et skotsk overklassemiljø
forvandles til et sandt mareridt, da hun bliver anklaget for at have
forgivet sin far med arsenik. Trods stærke indicier mod Davina
lykkes det den unge advokat Ninian at få hende løsladt, og hun

flygter til Sydafrika – bort fra offentlighedens søgelys og en hævet
forlovelse. Men også her erkender Davina, at der er lagt en

udspekuleret fælde for hende. Hvem skal hun tro på – og hvem tør
hun give sin kærlighed? 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.
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