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Män är inga änglar Victoria Holt Hent PDF Caroline är en ung, vacker kvinna som av en slump råkar avslöja
sin mor med att vara otrogen. Tragedin följer på detta och Carolines liv slås i spillror. När hennes familjeliv

slås i spillror skickas hon iväg till sin utlevande kusin Mary i Cornwall för att ordna upp sitt liv. I det
märkliga godset ruvar dock en hel del hemligheter som Caroline börjar nysta i. Och en mystisk, vacker man

rör sig på godset som på något sätt verkar ha med Carolines liv att göra ...

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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