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Det förflutnas skugga Victoria Holt Hent PDF Det händer märkliga saker på Lovat Stacy. En expedition som
håller på att gräva upp en uråldrig romersk kulturskatt plågas av mystiska indikationer, tecken på att något
inte är som det ska. Och i samma veva försvinner två kvinnor spårlöst, som om de aldrig ens hade funnits.

Caroline Verlaine bestämmer sig för att resa till platsen för försvinnandet. Hennes syster var delaktig i
utgrävningen och har inte setts till på en lång tid. Men det är något som inte står rätt till, känner Verlaine
direkt. Platsen ruvar på mörka hemligheter. Och hon har svårt att avgöra vem hästkarlen är som arbetar i

närheten. Är han en kvinnokarl eller en känslokall mördare ...?

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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