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Kongen længe leve Fay Weldon Hent PDF 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 … "Weldon, når hun er allermest fængslende" – Spectator
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