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Manningham i det sydlige England. Den ene er lord Albert, som vender tilbage fra sin ingeniøreksamen i
Dresden for at blive slægtens overhoved. Den anden er Sverre, og de har bestemt sig til et liv sammen. Der er
gået mange år, siden Sverre og hans brødre, Lauritz og Oscar, voksede op i en fattig fiskerfamilie i Vestlandet

i Norge. Deres usædvanlige tekniske begavelse førte dem til datidens fornemste eksamen som
diplomingeniører fra universitetet i Dresden. Lauritz vendte tilbage til Norge, Oscar forsvandt til Tysk
Østafrika – og Sverre befinder sig nu med sin elskede lord i det sydlige England, hvor hans kunstneriske

talent blomstrer. De to gentlemen bevæger sig også blandt Londons kunstnere og bohemer, og den frigjorte
Bloomsbury-gruppe sætter sit aftryk på både tiden og Sverre. Men på samme måde som første verdenskrig
slog hele tilværelsen i stykker for Lauritz og Oscar, rammes nu Sverre og Albert. Deres verden af skønhed og
kunst forvandles til et helvede. DANDY er andet bind i Jan Guillous romanserie om 1900-tallets Europa.
"Kan man skrive en bog om 1900-tallet og underholde imens? Jan Guillou er nu nået til anden del i sit stort
anlagte romanværk, og svaret må være klart ja. [...]Flydende underholdning i "Gensyn med Brideshead"-

genren —og det er faktisk ganske godt." ALT for Damerne "Jan Guillou vil bruge resten af sit forfatterliv på
færdiggørelse af en romanserie om 1900-tallet. Et stærkt underholdende bind to er klar." Niels Houkjær,
Berlingske "Et must for læsere af Brobyggerne" Lars Jacobsen, Bogblogger "Guillou skriver, så man ser

tingene for sig, hvad enten de foregår i Bergen, ude på fjeldet under en frygtelig snestorm, hos kannibaler i
Afrika, i en kunstsalon med mange kendte ( historiske) navne i London eller hos det tyske og britiske

borgerskab og overklasse." Gunhild Korsgaard, Helsingør Dagblad
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