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Nye tider Fay Weldon Hent PDF Dette er sidste bog i trilogien, som også tæller EN PASSENDE AFTALE og

KONGEN LÆNGE LEVE. England, 1903. Lord Robert og lady Isobel Dilberne og hele deres stab af
tjenestefolk på det store herresæde gør klar til at få besøg af kong Edward VII og dronning Alexandra

indenfor få måneder. Forberedelserne er mange og udførlige; der skal tages stilling til menuer, klædedragter
og også til lille James, som er den nye arving og søn af Arthur Dilberne og hans amerikanske kone. Men det
kan være svært at nå til enighed, når alle parter har en mening. Imens er familien Dilbernes niece Adela

tilbage og skaber hysteri blandt tjenestefolkene ved at hævde, at huset er forbandet. Det kongelige besøg er i
fare, men det er Dilbernes økonomi også. Lord Robert er under usædvanlig meget stress, men meget står til at

forandre sig.
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