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romaner, om penge og social status. Handlingen udspiller sig i de øverste samfundslag i New York, hvor den
unge smukke Lily Bart dygtigt navigerer rundt i selskabslivet i håbet om at finde sig en rig ægtemand, der
kan være den økonomiske redning for hendes luksuriøse levevis. Men mens Lily Bart, efter flere fatale

fejltrin, må se sin agtelse dale i takt med, at sladderen om hende tager til, er der andre, der stiger i samfundet.
Den unge forretningsmand Rosedale gennemskuer hurtigt det overfladiske iscenesatte miljø og foreslår Lily
Bart en handel, hun er nødt til at tage op til overvejelse. For er man ikke en del af sæsonens fastlagte mønster,

svæver man sfæreløs rundt i et tomrum af selskabelig ikke-eksistens. "Kærligheden gjort til socialt
instrument, til personligt værdipapir. Ensomheden ud over giftegrænsen skildret som regulær 'konkurs'.

Wharton leverer, fra et uvant miljø, knivskarpe og farverigt underholdende illustrationer af, hvad Marx mente
med, at pengene i klassesamfundet umenneskeliggør forholdene mellem mennesker." – Søren Vinterberg,
Politiken "Edith Whartons psykologiske sans, hendes detaljerede kendskab til sit miljøs for- og bagsider,

hendes fint afbalancerede satiriske indfaldsvinkel og hendes stilistiske mesterskab gør hende til en væsentlig
forfatter i det tyvende århundredes litteratur …" – Lars Ole Sauerberg, Jyllandsposten "Jeg er en meget stor

beundrer af Wharton, og hvor moderne og forfriskende skamløst dyster hun er." – Jonathan Franzen
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