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Påfuglen Victoria Holt Hent PDF Kærlighed. Had. Stærke lidenskaber. Gådefuld mystik. Jessica har altid
kendt til legenden om Det grønne Lyn, den enestående opal, som regnes for at være verdens smukkeste, og

som man siger bringer lykke til dens ejer. Men Det grønne Lyn har også en skyggeside, og nu er den
forsvundet … Siden hun var lille, har Jessica vidst, at hendes liv er omspundet i mystik. Som barn vokser hun

op i skyggen af Oakland Hall, men da ejeren Ben Henniker, hvis rigdom kun bliver overstrålet af hans
drillesyge væsen, begynder at interessere sig for den ensomme pige, bliver Jessicas liv for altid ændret. Og da
Ben sender hende til Australien, tvunget ind i et ægteskab med en mand hun både begærer og frygter, bliver
hun selv involveret i efterforskningen af Det grønne Lyn. For Det grønne Lyn er mere end blot en ædelsten,
og hun må snart indse, at det drejer sig om mere end den forsvundne opal: Hendes eget liv står på spil…

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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altid kendt til legenden om Det grønne Lyn, den enestående opal,

som regnes for at være verdens smukkeste, og som man siger bringer
lykke til dens ejer. Men Det grønne Lyn har også en skyggeside, og
nu er den forsvundet … Siden hun var lille, har Jessica vidst, at

hendes liv er omspundet i mystik. Som barn vokser hun op i skyggen
af Oakland Hall, men da ejeren Ben Henniker, hvis rigdom kun

bliver overstrålet af hans drillesyge væsen, begynder at interessere
sig for den ensomme pige, bliver Jessicas liv for altid ændret. Og da
Ben sender hende til Australien, tvunget ind i et ægteskab med en
mand hun både begærer og frygter, bliver hun selv involveret i

efterforskningen af Det grønne Lyn. For Det grønne Lyn er mere end
blot en ædelsten, og hun må snart indse, at det drejer sig om mere

end den forsvundne opal: Hendes eget liv står på spil…

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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