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Madonnaens ansikt Barbara Cartland Hent PDF Alexander Colwyn er samtidens største ekspert på å
restaurere malerier - en kunst han har lært seg for å kunne ta vare på sin egen samling. Men han er syk, og
han og datteren, Fedora, er så fattige at de knapt har til livets opphold. De uvurderlige kunstskattene deres
tilhører nemlig stamgodset, og kan derfor ikke røres. Da kommer det en dag bud fra jarlen av Heversham,

som vil at Colwyn skal restaurere den berømte malerisamlingen hans. På Heversham slott oppdager imidlertid
Fedora snart at jarlen tross sin rikdom er en ulykkelig mann, og hun beslutter å finne ut hva det er som står

mellom henne og den mannen hun elsker.

Barbara Cartland (9. juli 1901 – 21. mai 2000) var av 1900-tallet mest kjente, og produktive forfattere. Hun
skrev mer enn 700 bøker, som skal ha solgt mer enn 750 millioner kopier.
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