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Det er december 1901, og det bedre borgerskab i London er spændt til bristepunktet over kroningen af den
kommende konge, Edward den 7. Lord og lady Gilberne er travlt optaget af de ekstravagante forberedelser,

men lady Isobel har dog stadig tid til at bekymre sig.

Hendes 16-årige og forældreløse niece, Adela, er løbet væk med en gruppe falske spiritister, hendes kloge,
men noget jævne datter, Rosina, truer med at stikke af til Australien, og hendes nye svigerdatter er gravid
med en potential arving, men dog stadig fuldstændig utrænet i det engelske aristokratis omgangsformer.

Med sit sædvanlige lune inviterer Fay Weldon endnu en gang sine læsere ind i den aristokratiske familie
Dilbernes liv og kærlighedsaffærer. Denne gang er de på vej ind i et nyt århundrede og med en ny generation

– en generation med ret radikale synspunkter …

LEKTØRUDTALELSE:
"En roman til dem, som har glædet sig over første bind i Kærlighed og arv-trilogien, En passende aftale,

2012. Også til Fay Weldons læsere og til dem, som interesserer sig for engelsk aristokrati, og som kan lide at
læse historiske romaner fortalt med vid og bid ... En rigtig god, underholdende, sjov og velfortalt fortsættelse

til En passende aftale" - Anne Grete Jacobsen, lektør

PRESSEN SKREV:
"... skrive kan hun, og de rappe replikker falder stadig med en præcision, der svider på læserens kinder, ikke

mindst i kraft af Charlotte Grubbs fabelagtige oversættelse." - Politiken

"Jeg kommer uvilkårligt til at tænke på vores egen kære feminist, Lise Nørgaard, som en pendant til Weldons
præcise tidsbillede, skarpe hjerne og charmerende ironi. Hjernevindingerne tvinges i gang og mundvigene

trækkes uvilkårligt opad. Intelligent underholdning i særklasse." - Litteratursiden

"Weldon, når hun er allermest fængslende"
– Spectator
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