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Den indiske vifte Victoria Holt Hent PDF Den lille pige Drusilla og hendes to venner Lavinia og Fabian leger
gemmeleg på godset og finder tilfældigvis en indisk vifte af påfuglefjer. Rygterne siger, at der knytter sig

onde, overnaturlige kræfter til den smukke vifte, men Drusilla vælger alligevel at tage den til sig. Da Drusilla
er blevet voksen, rejser hun til Indien, og efterhånden får den ene katastrofale begivenhed efter den anden

hende til at indse, at rygterne om viften talte sandt…

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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