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Den trettende fortælling Diane Setterfield Hent PDF Margaret Lea elsker bøger og arbejder i sin fars
antikvariat. En dag modtager hun et brev fra em af Englands førende forfattere, Vida Winter, som vil have

Margeret til at skrive sin livshistorie.
Vida har altid levet en meget tilbagetrukket tilværelse og har altid skjult sig bag farverige, opdigtede

historier, men nu hvor hun er døende, har hun besluttet sig for én gang for alle, at fortælle historien om sit
fantastiske liv. Med en vis nervøsitet rejser Margeret til Yorkshire for at møde Vida, som går igang med en
forunderlig fortælling om et gammelt engelsk landsted, en ødelæggende brand, et sæt tvillingepiger, et par

excentriske forældre, en guvernante og et spøgelse.

Men Margaret stoler ikke helhjertet på Vidas beretning. Hun beslutter sig for at tjekke op på historien og
finder hurtigt ud af at der er noget der ikke stemmer.

Den trettende fortælling er en atmosfærefyldt kærlighedserklæring til den gode historie.

Flot skrevet med en snert gotisk gyser over sig i skildringen af godset og den sære familie for slet ikke at tale
om det lille spøgelse. En god og tankevækkende roman, som kan nydes af alle, der holder af intelligent

underholdning.
Karen Just, Lektør.
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