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Rosetta Victoria Holt Hent PDF Rosettas liv är lyckligt, men kanske inte så händelserikt. Hon bor i London
och livet tycks ha sin stilla gång - tills allt oväntat förändras.

När Rosetta är arton år ger hon sig för första gången ut på en sjöresa. Ett beslut som visar sig ha katastrofala
konsekvenser. Skeppet förliser men Rosetta räddas i land av den unga, intelligenta John Player. Efter att de
har tillbringat lite tid tillsammans på en öde öd framkommer det att John är misstänkt för att ha mördat sin

styvbror. Men det är något som inte står rätt till med hans historia...

Och där tar ett äventyr sin början som hjälper Rosetta att välja väg - och att följa sitt hjärta ...

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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