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Belgravia 9 - Fortiden er et fremmed land Julian Fellowes Hent PDF Der dukker dokumenter op, som truer

fremtiden for mere end én familie. Belgravia er en roman-føljeton i 11 afsnit, skrevet af manden bag Downton
Abbey, Julian Fellowes. Belgravia er historien om en skæbnesvanger hemmelighed. En hemmelighed, der uge
for uge kommer for en dag bag de smukke hoveddøre på Londons mest storslåede adresse. Belgravia er en
verden af sladder og intriger, et mylder af personer, høje som lave, deres indbyrdes relationer, drømme,
kampe og kærlighedsliv. Belgravia udfolder sig i 1840’ernes London, en tid med store samfundsmæssige

opbrud og sociale omvæltninger, hvor de gamle aristokratier og de nyrige familier kæmper om pladsen. Men
den tager sin begyndelse natten før slaget ved Waterloo i 1815 til Hertuginden af Richmonds sagnomspundne

bal. Her forandres en families liv for altid …
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