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Pendorrics brud Victoria Holt Hent PDF Favel Farington är en ung och lycklig kvinna när hon anländer till
det gamla medeltida slottet vid Cornwalls kust. Äktenskapet till sin make, slottsherren Ron Pendorric, är nytt
och hon går in med det med stor entusiasm. Men allt är inte som det borde vara i det gamla slottet och gamla
skrämmande hemligheter börjar långsamt stiga upp till ytan. Någon försöker ta hennes liv - vem? Och hur

kommer det sig att flera kvinnor genom historien har dött på slottet under mystiska omständigheter?

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.

 

Favel Farington är en ung och lycklig kvinna när hon anländer till
det gamla medeltida slottet vid Cornwalls kust. Äktenskapet till sin
make, slottsherren Ron Pendorric, är nytt och hon går in med det
med stor entusiasm. Men allt är inte som det borde vara i det gamla
slottet och gamla skrämmande hemligheter börjar långsamt stiga upp
till ytan. Någon försöker ta hennes liv - vem? Och hur kommer det

sig att flera kvinnor genom historien har dött på slottet under
mystiska omständigheter?

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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