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Snobber Julian Fellowes Hent PDF Forlaget skriver: Edith Lavery, en klassisk smuk engelsk blondine med et
indladende væsen og en for middelklassen rimelig sikker stil, er en kvinde, der ved, hvad hun vil. Selv om
Edith lever et almindeligt Londonliv med ligegyldige venner og et kedeligt job i et ejendomsmæglerfirma,
lykkes det hende at charmere aristokraten Charles Broughton, der er arving til godset Broughton Hall og

alene af den grund en efterstræbt ungkarl. Da Charles frier, siger Edith lykkeligt ja. Men livet blandt engelsk
landadel med de mange uskrevne regler, der er beregnet på at afsløre en middelklasseopkomling, er ikke for
sarte sjæle, og Broughton Hall regeres enevældigt af Ediths svigermor, den legendariske Lady Uckfield.

’Googie’, som hun kaldes i inderkredsen, bliver hurtigt klar over, at det ikke så meget er Charles, som det er
grevindetitlen, der interesserer Edith, og så er magtspillet mellem de to kvinder i gang. Snobber er en

moderne Jane Austen-historie. Den leverer, som også hun gjorde i sine romaner, et røntgenbillede af sin tid og
en ætsende skarp hudfletning af den engelske overklasse – og af dem, der vil give deres højre arm for at

tilhøre den.
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