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De tusinde lampers hus - Del 2 Victoria Holt Hent PDF Jane Lindsay havde aldrig drømt, at hun ville blive
rig. Heller ikke, at hun ville forelske sig i en mand, hun ikke kunne stole på. På baggrund af 1800-tallets

England og Hong Kong, kommer her historien om en ung kvinde i en strålende og faretruende ny verden …

Jane Lindsay har været fascineret af De tusinde lampers hus siden hun hørte om det første gang. Nu, da hun
omsider efter en ulykkelig kærlighedsaffære og et fornuftsægteskab står i huset, er alt anderledes end hun
havde forestillet sig. På en eller anden måde føler hun sig uvelkommen og indhullet i en atmosfære af

fjendtlighed. Som om en eller anden stræber hende efter livet … Hun prøver desperat at finde ud af, hvad det
er der foregår omkring hende, men en skønne dag er hun ikke længere herre over udviklingen. En udvikling,

hvor den ene ejendommelige og grusomme begivenhed afløser den anden …

Dette er De tusinde lampers hus’ del 2 af 2.

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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