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Fanny Price kommer fra fattige kår, men er vokset op hos sin rige onkel og tante på det storslåede, idylliske
gods Mansfield Park sammen med sine kusiner og fætre. Hun er meget bevidst om sin underordnede status,
og hendes eneste allierede er fætteren Edmund, der altid tager hende i forsvar over for de mange
urimeligheder, hun udsættes for af den øvrige familie. Mens Fannys onkel er på forretningsrejse i Antigua,
flytter de to søskende Mary og Henry Crawford til egnen. Med dem bringer de Londons charme og glamour,
og der opstår hurtigt en forbindelse mellem dem og de unge mennesker på Mansfield Park. Dette nye
bekendtskab vender op og ned på livet på godset, der kommer til at danne kulisse for et dristigt teaterstykke,
ublu flirten, forelskelse, jalousi og splid.

Mansfield Park bliver betragtet som Jane Austens mest modne, komplekse og kontroversielle roman
med hendes undersøgelse af social position og moralsk integritet.

"Lidenskab, erotik, fare og forbudt kærlighed lurer under overfladen i Mansfield Park." - The Telegraph
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