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Vejen til paradisøen Victoria Holt Hent PDF I 1893 finder en ung engelsk pige ved navn Annalice Mallory en
gravsten med sit eget navn på – men hendes navnesøster er død 200 år tidligere. Fundet udløser en række

dramatiske og uhyggelige begivenheder, hvor fortid og nutid blandes sammen, og snart befinder Annalice sig
på en desperat rejse mod en mystisk tropeø. På sin rejse møder hun dødbringende farer – men også et løfte om

kærlighed.

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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