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Djævlegreven Victoria Holt Hent PDF Første gang Minella ser den arrogante grev Fontaines Delibes komme
ridende, kalder hun ham ‘djævlen til hest‘. Hans dramatiske udseende både skræmmer og fascinerer hende, og
det bliver et skæbnesvangert møde for hende. Selv om han er en berygtet don juan, kan Minella ikke få ham
ud af sine tanker, og han bliver midtpunktet i hendes liv. Da greven ansætter hende som anstandsdame for sin
flyvske datter, flytter hun med til Frankrig og brænder alle broer bag sig. Revolutionen ulmer, og Minella

hvirvles ind i eventyr og dramatik… Men samtidig oplever hun en kærlighed, der er så stærk, at hun har svært
ved at bryde op, skønt hendes eget liv er i fare, og den mand, hun elsker, utvivlsomt vil blive et af

revolutionens første ofre. 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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udseende både skræmmer og fascinerer hende, og det bliver et
skæbnesvangert møde for hende. Selv om han er en berygtet don
juan, kan Minella ikke få ham ud af sine tanker, og han bliver

midtpunktet i hendes liv. Da greven ansætter hende som
anstandsdame for sin flyvske datter, flytter hun med til Frankrig og
brænder alle broer bag sig. Revolutionen ulmer, og Minella hvirvles
ind i eventyr og dramatik… Men samtidig oplever hun en kærlighed,
der er så stærk, at hun har svært ved at bryde op, skønt hendes eget
liv er i fare, og den mand, hun elsker, utvivlsomt vil blive et af

revolutionens første ofre. 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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