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Slottet i mina drömmar Victoria Holt Hent PDF St. Larnston-borgen blickar ut över den lilla trakten Cornwall.
Kerensa har sedan barnsben bott i där tillsammans med sin magiker till mormor. Och alltid har hon drömt sig

bort till ett rikt liv inuti den vackra gamla borgen.

Men det visar sig att hennes väg kommer att korsas med den förmögna familjen på St. Larnston. Mystiska
krafter är i spel. Gamla legender vaknar till liv i de gamla murarna som omger borgen och mörka krafter har
satts i spel. Trots att Kerensas drömmar kommer att uppfyllas, så kommer det att vara till ett pris som det är

oklart om hon är beredd att betala ...

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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till mormor. Och alltid har hon drömt sig bort till ett rikt liv inuti den

vackra gamla borgen.

Men det visar sig att hennes väg kommer att korsas med den
förmögna familjen på St. Larnston. Mystiska krafter är i spel. Gamla
legender vaknar till liv i de gamla murarna som omger borgen och
mörka krafter har satts i spel. Trots att Kerensas drömmar kommer
att uppfyllas, så kommer det att vara till ett pris som det är oklart om

hon är beredd att betala ...

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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