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KRIGEN HAR SAT SINE SPOR OVERALT I EUROPA, MENFORUDE VENTER TYSKERNES
KAPITULATION OG DERMEDEN VANSKELIG OMSTILLING TIL FREDSTID – OGSÅ FOR CAZALET-

FAMILIEN

Sidste bind i Cazalet-krøniken om den store og vidtforgrenede familie Cazalet og deres liv før, under og lige
efter Anden Verdenskrig. Familien lider under efterveerne fra krigens rædsler. Archie, familiens enestående og

hjælpsomme ven, er til rådighed for dem alle sammen, men selv hans brede skuldre tynges af familiens
mange problemer. Der bliver slet ikke plads til de sorger og bekymringer, han selv går og grubler over.

I fire vidunderligt skrevne romaner følger vi den engelske Cazalet-families overklasseliv med tjenestefolk og
skrøbeligt sammenhold i tiden omkring Anden Verdenskrig. Fans af engelske slægtsromaner og tv-serier som

Downton Abbey vil elske Howards bestseller-serie, som udkom første gang i Danmarki 1990’erne.

”Hvis du kan lide ”Downton Abby” eller Jeffrey Archersserie om det 20. århundrede, så vil du falde pladask
forCazalet-serien af Elizabeth Jane Howard.” – Femina (om bindét og to)

”Simpelthen så vidunderlig og fantastisk … fårde varmeste anbefalinger herfra.” – livetidukkehuset.dk
(ombind ét)
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