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romanlitteraturs mesterværker. Handlingen udspilles i Sydengland, af hvis beboere forfatterinden tegner et
morsomt, psykologisk billede gennemtrængt af fin, satirisk ironi. Vi møder den unge, ugifte, charmerende

godsejer, der vækker forhåbninger hos såvel de unge piger på egnen som hos deres mødre, og hans snobbede,
overlegne ven. Morsom er den hyggelige, intelligente og slagfærdige mr. Bennett med sine fem døtre og

konen, hvis eneste mål i livet er at kapre rige mænd til dem. Typisk for tiden er også den affable
landsbypræst, ydmyg og bukkende, når han er i selskab med egnens notabiliteter. Desuden indeholder

romanen mange andre morsomme og særprægede skikkelser, der hver for sig er skildret med stor psykologisk
forståelse og megen vid. Jane Austens stil er klar, jævn og meget afbalanceret. Hendes ry som

romanforfatterinde har stadig været stigende, og hun læses idag som for hundrede år siden med samme
interesse og spænding, hvad millionoplagene i hendes hjemland og de utallige oversættelser af hendes bøger

verden over tydeligt viser
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