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En kjekk, ung mann dukker opp i lady Brockenhursts selskap - men hvem er han?
Bare et steinkast fra Buckingham Palace, innenfor de lukkete dørene til noen av Londons mest storslåtte hjem,
herjer intriger og skandaler ...
Belgravia begynner med et ball i Brussel kvelden før slaget ved Waterloo, og så forflytter vi oss til London i
1840-årene. Vi følger to familier i en tid med store sosiale omveltninger. Familien Trenchard representerer de
nye pengene, mens familien Brockenhurst tilhører den tradisjonelle overklassen. Innenfor denne historiske og arkitektoniske - rammen utspiller det seg en gripende, spennende og intens historie med alle de elementene
man kan ønske seg i en underholdningsroman: kjærlighet, svik, renkespill, gambling, sjalusi og lidenskap. Vi
blir kjent med enkeltskjebner både upstairs og downstairs, samtidig som vi får et fascinerende innblikk i
Londons byutvikling og historie.
Dette er en historisk underholdningsroman av ypperste klasse, skrevet av mannen bak Downton Abbey, Julian
Fellowes.
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