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Rosenkransen Florence L. Barlcay Hent PDF Gareth Dalmain blir djupt förälskad i Jane Champion. Hon
älskar honom tillbaka samtidigt som hon inte riktigt litar på hans kärlek. Han är nämligen känd för att älska

det som är vackert, och Jane är ganska alldaglig.

Precis när hon känner sig redo att lita på honom råkar han ut för en jaktolycka som leder till att han förlorar
synen på båda ögonen. Hon vill besöka honom på sjukhuset men han vägrar eftersom han vill ha hennes
kärlek, inte hennes medlidande. Med hjälp av en gemensam vän och doktor tar hon anställning som hans

sköterska under falskt namn. Nu kan hon lära känna den "nye" Gareth.

Florence Louisa Barclay (1862-1921) var en brittisk författare av kärleksromaner och noveller. Flera av
hennes böcker har blivit översatta till flera språk och även filmatiserats. "Rosenkransen" var den bäst säljande

boken i USA när den kom ut 1910.
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kärleksromaner och noveller. Flera av hennes böcker har blivit

översatta till flera språk och även filmatiserats. "Rosenkransen" var
den bäst säljande boken i USA när den kom ut 1910.
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