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Domina L S Hilton Hent PDF Hun troede, hendes problemer var overstået. Men de var kun lige ved at
begynde

Judith fra Maestra er tilbage. Med en ny identitet og et nyt liv i Venedig. Hun har endelig fået det liv, hun
drømte om – med eget galleri og flere penge, end hun kan nå at bruge.

Men da et lig dukker op på Ibiza, indhentes hun af sin fortid. Nogen ved, hvad hun har gjort, og Judiths
eneste chance for at redde sig selv er at finde et uvurderligt maleri – et maleri, som hun er overbevist om,

slet ikke eksisterer. Judith er ikke den eneste på jagt efter det gådefulde maleri, og snart er hun ude, hvor hun
ikke kan bunde. Judith må atter flygte for sit liv, og læseren tages med på en svimlende og hæsblæsende rejse

gennem Europa, fra St. Moritz til Serbien, i en verden af ekstrem rigdom, kunstsvindel og dekadence.
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