
Ravenscar Dynastiet
Hent bøger PDF

Barbara Taylor Bradford

Ravenscar Dynastiet Barbara Taylor Bradford Hent PDF Ravenscar - et gods, en legende og et dynasti.

På en bidende kold dag i 1904 ændres familien Deravenels skæbne for altid. Da Cecily Deravenel fortæller
sin 18-årige søn Edward, at hans far, bror, fætter og onkel på mystisk vis er omkommet ved en brand, er der
også noget inden i Edward, der dør. Sammen med sin rige og talentfulde fætter Neville Watkins, sværger de to
mænd at hævne deres slægtninge og tage kontrol med det forretningsimperium, der blev stjålet fra familien

tres år tidligere.

Sådan begynder den storslåede saga om familierne Deravenel og Watkins i Belle Epoque-tidens England i
årene op til Første Verdenskrig. I centrum står den karismatiske kvindebedårer Edward Deravenel, der må
kæmpe for imperiets overlevelse, da bedraget pludselig truer med at komme fra familiens egne rækker.

Ravenscar Dynastiet er første bind i trilogien om en slægts storhed og fald. En historie om magt, penge,
utroskab og bedrag men også om kærlighed og livets gang i en af Englands største og rigeste familier.
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På en bidende kold dag i 1904 ændres familien Deravenels skæbne
for altid. Da Cecily Deravenel fortæller sin 18-årige søn Edward, at
hans far, bror, fætter og onkel på mystisk vis er omkommet ved en
brand, er der også noget inden i Edward, der dør. Sammen med sin
rige og talentfulde fætter Neville Watkins, sværger de to mænd at

hævne deres slægtninge og tage kontrol med det
forretningsimperium, der blev stjålet fra familien tres år tidligere.

Sådan begynder den storslåede saga om familierne Deravenel og
Watkins i Belle Epoque-tidens England i årene op til Første

Verdenskrig. I centrum står den karismatiske kvindebedårer Edward
Deravenel, der må kæmpe for imperiets overlevelse, da bedraget

pludselig truer med at komme fra familiens egne rækker.

Ravenscar Dynastiet er første bind i trilogien om en slægts storhed
og fald. En historie om magt, penge, utroskab og bedrag men også
om kærlighed og livets gang i en af Englands største og rigeste
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