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I Annalice Mallorys släkt har det funnits många berömda personer. Upptäcktsresande, vetenskapsmän. Och
just därför är också deras herrgård fylld av märkliga, fascinerande föremål. En dag hittar hon en sekelgammal
dagbok som förtäljer om en mystisk ö. På ön ska det visst ha inträffat ett skeppsbrott. Om man kan hitta det
gamla skeppet så kommer man också att bli rikligt belönad ... Innan Annalice vet ordet av det har hennes bror
gett sig iväg för att hitta skatten.
Men under sina resa försvinner han spårlöst. Annalice ger sig ut på en lång och farofylld resa för att hitta sin
försvunna bror ...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.
Vi kan lova dig en högst annorlunda och inspirerande upplevelse i … Tobago är ett litet paradis i Karibien.
Boka din vinterresa här. Här kan du njuta av det bästa som Afrika har att erbjuda. With Dolores del Rio, Joel
McCrea, John Halliday, Richard 'Skeets' Gallagher. HOPPAS NI HAFT TÅLAMOD. With Dolores del Rio,
Joel McCrea, John Halliday, Richard 'Skeets' Gallagher. Strax utanför Tanzanias kust, i Indiska ocenanen,
ligger paradisön Zanzibar. Paradisön Koh Samet ligger. Vi kan lova dig en högst annorlunda och
inspirerande upplevelse i … Tobago är ett litet paradis i Karibien.

se är en guide till den tropiska paradisön som ligger belägen i Asien, söder om Indien. Paradisön Koh Samet
ligger. Koh Phangan Koh Phangan är paradisön som ligger mellan öarna Koh Samui och Koh Tao.
Strax utanför Tanzanias kust, i Indiska ocenanen, ligger paradisön Zanzibar. Check out Min Hula - Yngve
Stoor's Bästa by Yngve Stoor on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on
Amazon. Zanzibar – Afrikas paradisö. Välkommen till Första Resebyrån. till Kanarieöarna, Dubai och
Thailand. Sri-Lanka. Det är den tredje största av Kanarieöarna och de närmaste … Slumpade sexnoveller
Paradisön - ”Kom nu Emma så ska du få känna på något skönt” sa han.

