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Vendetta Victoria Holt Hent PDF Lenore växer upp i ett hem som för varje år blir mer och mer främmande. Sir
Francis och Lady Sallonger har fyra andra barn som de håller av mycket högre. Lenore förlorade sin mor vid
födseln och fadern har hon aldrig träffat. Men Lenore har åtminstone sin mormor, en fransk sömmerska, som

bor i huset tillsammans med familjen.

Lenore tar över mormoderns kunskap om hanterandet av siden, och med tiden gifter hon sig med en man,
Philip. Men deras liv tillsammans kommer att kantas av blod och död. På deras bröllopsresa mördas en

kypare på hotellet där de bor. De mystiska är att kyparen har på sig Philips kläder ...

Eleanor Alice Burford Hibbert (1906-1993) var en brittisk författare av kärleksromaner och historiska
romaner. Hon använde flera pseudonymer under sin karriär och i Sverige är hon mest känd för de romaner

som hon skrev under namnet Victoria Holt. Andra pseudonymer är Jean Plaidy och Philippa Carr.
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Eleanor Alice Burford Hibbert (1906-1993) var en brittisk författare
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