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Den gådefulde dame Victoria Holt Hent PDF Skjulte skatte. Mystiske hændelser. Mørke hemmeligheder.
Anna Brett frygter, at hun er dømt til at være en guvernante for andres familier resten af hendes liv. Men da
den flotte kaptajn Redvers Stretton kommer tilbage i hendes liv, bliver hun draget væk fra det kolde, engelske
landskab og til Stillehavets mystik, hvor intet er hvad det ser ud til, og mod en gåde, kun hun kan løse. Mens
den smukke, blonde og blåøjede kaptajn gør sit for at få Anna til at glemme sin fortid, går det op for hende, at
der gemmer sig mørke hemmeligheder under hans charmerende overflade. Et mord ryster den unge kvinde, og
i hendes drømme bliver hun forfulgt af mysteriet om en forsvunden skat. Det er ikke et tilfælde, at Stretton
skib er opkaldt efter Den Gådefulde Dame, og på deres rejse mod Koraløen i Stillehavet, bliver Anna tvunget
til at konfrontere manden, som kan have lige så mange hemmeligheder, som hun. På den primitive ø, hvor
man stadig tror på hekserier og mørkets magter, kommer sandheden om Redvers Stretton for dagens lys. Og

mysteriet om Den gådefulde dame bliver endeligt løst.

Victoria Holt 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.

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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smukke, blonde og blåøjede kaptajn gør sit for at få Anna til at
glemme sin fortid, går det op for hende, at der gemmer sig mørke
hemmeligheder under hans charmerende overflade. Et mord ryster

den unge kvinde, og i hendes drømme bliver hun forfulgt af
mysteriet om en forsvunden skat. Det er ikke et tilfælde, at Stretton
skib er opkaldt efter Den Gådefulde Dame, og på deres rejse mod
Koraløen i Stillehavet, bliver Anna tvunget til at konfrontere

manden, som kan have lige så mange hemmeligheder, som hun. På
den primitive ø, hvor man stadig tror på hekserier og mørkets

magter, kommer sandheden om Redvers Stretton for dagens lys. Og
mysteriet om Den gådefulde dame bliver endeligt løst.

Victoria Holt 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.

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

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den gådefulde dame&s=dkbooks

