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Kongernes forbandelse Victoria Holt Hent PDF Den forældreløse Judith Osmund vokser op på en præstegård i
Cornwall. Som ganske ung møder hun den sympatiske og charmerende Tybalt Travers at kende – og forelsker
sig straks in ham. Da Tybalts far, der er en berømte arkæolog, omkommer på mystisk vis under en ekspedition
til faraoernes gravkamre i Egypten, bliver Judith klar over, at det kan være farligt at kende familien Travers.
Men Judith ignorerer alle advarsler og gifter sig med Tybalt, så snart han frier. Kort efter drager de to til
Egypten, for at følge i Tybalts fars fodspor. Tybalt er overbevist om, at faderen før sin død havde gjort et
vigtigt fund, og som tiden går, ændrer hans personlighed sig dramatisk: Han bliver rugende, vagtsom og

truende – selv overfor Judith. Igen og igen modtager hun de uhyggelige varsler om død og grusomme rædsler.
Og flere uforklarlige døsfald får Judith til at frygte at historierne taler sandt: At der ligger en frygtelig

forbandelse over faraoernes gravsted. Og at hun selv har vækket forbandelsen til live …

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

 

Den forældreløse Judith Osmund vokser op på en præstegård i
Cornwall. Som ganske ung møder hun den sympatiske og

charmerende Tybalt Travers at kende – og forelsker sig straks in
ham. Da Tybalts far, der er en berømte arkæolog, omkommer på

mystisk vis under en ekspedition til faraoernes gravkamre i Egypten,
bliver Judith klar over, at det kan være farligt at kende familien

Travers. Men Judith ignorerer alle advarsler og gifter sig med Tybalt,
så snart han frier. Kort efter drager de to til Egypten, for at følge i
Tybalts fars fodspor. Tybalt er overbevist om, at faderen før sin død

havde gjort et vigtigt fund, og som tiden går, ændrer hans
personlighed sig dramatisk: Han bliver rugende, vagtsom og truende
– selv overfor Judith. Igen og igen modtager hun de uhyggelige

varsler om død og grusomme rædsler. Og flere uforklarlige døsfald
får Judith til at frygte at historierne taler sandt: At der ligger en
frygtelig forbandelse over faraoernes gravsted. Og at hun selv har

vækket forbandelsen til live …

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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