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VerKligheTeNs DOwNTON Abbey i Ny bOK
Downton Abbey har blivit en TV-succé över hela världen 
och går in på sin fjärde säsong i höst. I Lady Almina och 
verklighetens Downton Abbey kommer du också att 
kunna läsa den verkliga historien bakom det populära 
kostymdramat. Författare är Lady Fiona Carnarvon, 
bosatt i slottet där stora delar av TV-serien spelas in. 

Lady Almina och verklighetens Downton Abbey berättar den 
fascinerande historien om Almina Wombwell, den förmögna 
arvtagerskan och utomäktenskapliga dottern till bankiren 
Alfred Rothschild som genom giftermål med den femte Earlen 
av Carnarvon blev Lady Almina, Countess av Carnarvon på 
Highclere Castle. Boken ger ett fascinerande porträtt av samma 
kvinna som legat till grund för den fiktiva karaktären Cora 
Crawley.

Nuvarande Countess av Carnarvon har genom omfattande 
research med tillgång till bland annat dagböcker, brev och 
fotografier målat ett rikt porträtt av såväl ett liv som en tidsepok. 
År 2001 tog hon tillsammans med sin make över slottet där 
stora delar av Downton Abbey spelas in.

Boken ger en inblick i Lady Alminas liv och verkan, bland 
annat hennes uppmärksammade initiativtagande till att öppna 
sitt hem för sårade brittiska soldater under första världskriget. 
I den fascinerande familjehistorien får vi även veta hur det 
gick till när hennes make upptäckte Tutankhamons grav 1922.  
 
Här finns en video där författaren berättar om boken och 
slottet: http://www.youtube.com/watch?v=YRxpwUQbNTg 
 

“Gives the juicy back story behind last year’s Emmy-winning ‘Masterpiece Theater’ drama”
– New York Times

“If you can’t wait for the new season of ‘Downton Abbey’... this one’s for you ... a revealing portrait of the changing times.”
– New York Post

Massolit Förlag är ett fristående förlag med en utgivning präglad av kvalitet och mångfald. 
Massolit övertog 2012 den svenska utgivningen hos Turbine som hittills gett ut över 200 barn-
böcker i Sverige. Lethe som ger ut internationell kvalitetslitteratur ingår också i Massolit, samt 

Hälsoförlaget som ger ut böcker om hälsa, livsstil och personlig utveckling.
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