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BESKRIVNING

Susanna Pleydells barndom tillbringades på resande fot. Som född till en engelsk officer i koloniala Indien
fick hon tidigt se stora delar av världen. Och det hon nu som äldre längtar mest efter är att söka äventyret.
Efter att ha gått klart skolan i England återvänder hon till ett myllrande vackert Bombay för att hitta sig
själv. Till hennes förvåning möts hon omedelbart av kärleken - en charmig världsman vid namn Aubrey St
Clare blir hennes äkta hälft. Men allt är inte som det borde vara. Det blir tydligt för Susanna att Aubrey har
en fruktansvärd last som kommer att dra med henne i förfallet ...Victoria Holt (1906-1993), pseudonym
för Eleanor Alice Burford Hibbert, var en av världens mest älskade och produktiva författare under sin
levnad. Hon började redan som 17-åring att skriva och flera av hennes tidiga noveller trycktes i
Londontidningar. Det var dock när hon började skriva historiska romaner som hon fick ett genombrott,
och idag har hennes romaner sålt i över 50 miljoner exemplar världen över.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Jag förstår
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Se billigste Näktergalens hemlighet, E-bog Laveste pris kr. 61,- blandt 3 butikker Se anmeldelser ☆ og
sammenlign med andre Bøger før du køber - Se priser!

Över näktergalens golv - Wikipedia

ISBN: 9100500968. Stockholm] : [Bonnier. 1989. 352 sidor. Gulnade sidor pga ålder, men hel och fullt
läsbar.
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