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Mateland, har hun vidst, at hun en dag ville komme til at bo der. Men hvordan kan et uægte barn nogensinde
stræbe efter sådan en drøm? Mystiske omstændigheder har sendt Anabel og Joel Mateland i landflygtighed.
På en vulkanø ved Australiens kyst vokser deres datter Suewellyn op, og minderne om England synes at
blegne. Men da Suewellyns halvsøster Susannah kommer uventet på besøg, ændres deres liv dramatisk.
Susannah er som den vulkan, der dominerer øen – hun får gamle jalousier og nye konflikter til at blusse

voldsomt op, og da tragedien rammer, kastes Suewellyn ud i et farligt spind af bedrag. Hjemme i England må
hun bære den besættende kvindes maske – en skrøbelig forklædning, der vil bringe hende i livsfare…

Victoria Holt (1906-1993), pseudonym for Eleanor Alice Burford Hibbert, var en af verdens mest elskede og
mest produktive forfattere i sin levetid. Hun begyndte allerede at skrive som 17-årig, og en række af hendes

tidlige noveller blev trykt i London-aviserne. Det var dog romaner i den historiske genre, der gav det
internationale gennembrud, og i dag er hendes romaner solgt i over 50 millioner eksemplarer verden over.
"En af de ypperste forfattere af gotiske kærlighedsromaner og en stærk historiefortæller, hvis gribende

romaner har begejstret millioner af læsere." – RT Book Reviews
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