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Guvernanten på Mellyn Victoria Holt Hent PDF Martha Leigh är en ung kvinna som hamnat lite snett i
tillvaron. För att få livet att gå vidare söker hon arbete som guvernant på Connan TreMellyns herrgård. Som
anställd blir hon snabbt indragen i det märkliga husets gotiska skönhet. Men det är något som inte står rätt
till. Connans fru är död sedan en lång tid tillbaka, men dödsfallet är fortfarande ouppklarat. Allteftersom

Martha börjar få känslor för Connan blir det också uppenbart att hans hustru inte dog av naturliga orsaker ...

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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