La noia de la perla (LES ALES ESTESES) (Catalan Edition)

Al Delft del segle XVII regna un ordre
social estricte, que divideix rics i pobres,
catolics i protestants, amo i criat. Quan
Griet, amb setze anys, sen va a treballar de
minyona a casa del pintor mes famos de la
ciutat, tothom espera que sapiga quin es el
seu lloc. Pero a casa dels Vermeer,
dominada per una esposa voluble i la seva
formidable mare, Griet aviat atreu la
mirada del seu amo. Captivat pel posat
silencios de Griet, el seu esperit intuitiu i la
seva fascinacio per lart, Vermeer comenca
a fer-la entrar en el seu mon... un lloc
enrarit, de colors exotics i llum
esplendorosa, ombres canviants i bellesa
inimaginable.
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