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Paradisön Victoria Holt Hent PDF I Annalice Mallorys släkt har det funnits många berömda personer.
Upptäcktsresande, vetenskapsmän. Och just därför är också deras herrgård fylld av märkliga, fascinerande
föremål. En dag hittar hon en sekelgammal dagbok som förtäljer om en mystisk ö. På ön ska det visst ha

inträffat ett skeppsbrott. Om man kan hitta det gamla skeppet så kommer man också att bli rikligt belönad ...

Innan Annalice vet ordet av det har hennes bror gett sig iväg för att hitta skatten. Men under sina resa
försvinner han spårlöst. Annalice ger sig ut på en lång och farofylld resa för att hitta sin försvunna bror ...

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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