
Emma är Highburys mest 
inflytelserika flicka. Men vad döljer 
sig egentligen bakom den vackra 
fasaden?

I godset Hartfield i den lilla byn Highbury 
utanför London bor Mr. Woodhouse och 
hans dotter Emma. De är båda högst i 
social rang i trakten. Vacker, rik, begåvad 
och gladlynt är återkommande ord när man 
ber folk att beskriva Emma. Emma 
Woodhouse tycks alltså förena mycket av 
livets goda i sin person. Alla i Highbury 
verkar vara av mycket god uppfattning om 
Emmas person. Men vad döljer sig 
egentligen bakom denna välpolerade fasad?
Något som är av ondo i Emmas situation är 
helt enkelt att hon får sin vilja igenom lite 
väl ofta och har lite väl hög uppfattning om 
sig själv. Emmas fåfänga är dock något 
endast ett fåtal personer har fått uppleva. 
Till dessa räknas hennes far och hennes 
mycket goda vän Mr. Knightley. Trots de 
verkar hennes far inte hitta en enda negativ 
egenskap hos sin dotter. Mr. Knightley å 
andra sidan verkar vara den enda som kan 
se fel hos Emma. Mr. Knightley är vad som 
verkar vara en lugn och förståndig man. 
- Emma vet att jag aldrig smickrar henne 

säger Mr. Knightley. 
- Vi säger alltid precis vad vi vill till 

varandra. Berättar Emma som inte alls 
verkar hysa något agg mot vännen för 
hans uppriktighet. 

- Ibland undrar jag om det inte hade varit 
bättre att Emma var utan förnuft än att 
hon tillämpade det så som hon ibland gör. 

Säger Mr. Knightley och syftar på den 
gången Emma fått en väninna att avböja ett 
giftemålsanbud från en, enligt Mr. 
Knightleys tycke, mycket förnuftig ung 
man. 

- Emma är mycket envis och det är inte 
alltid en fördel förklarar Mr. knightley.
Emma skrattar och svarar. 
- Det tycks alltid vara obegripligt för en 

man att en kvinna kan avböja ett 
giftemålsanbud. Men trots allt tvivlar Mr. 
Knightley inte en sekund innan han säger 
att Emma är en av de godaste personer 
han mött.

- Sällan träffar man en så god person, 
Emma är vänlig mot alla! Säger Mr. 
Knightley.

- Vad är syskon till för om inte att hitta fel 
hos varandra säger Emma och ler mot Mr. 
Knightley. För de är så de ser varandra, 
som bror och syster.
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Vi möter Emma 
Woodhouse

Emma och Mr. Knightley.


