
Filla d’un famós constructor de fars que era cosí del famós Robert Louis
Stevenson, l’autor de L’illa del tresor, D. E. Stevenson va començar a
escriure en secret quan tenia vuit anys, perquè ningú de la seva família
no volia que es dediqués a la literatura. Tampoc no li van donar permís
per anar a la universitat. L’any 1916 es va casar amb el comandant
James Peploe i el matrimoni es va instal·lar a Bearsden, prop de
Glasgow. El 1934 va publicar El llibre de la senyoreta Buncle, que va
obtenir un èxit extraordinari. Al llarg de la seva vida va escriure més de
cinquanta novel·les, dues de les quals són continuacions d’El llibre de la
senyoreta Buncle (El matrimoni de la senyoreta Buncle, publicada dos
anys després, i The Two Mrs. Abbotts, que va aparèixer el 1943), i va
arribar a tenir un exèrcit de seguidors fidels que corrien a la llibreria tan
bon punt n’apareixia una de nova: són els anomenats dessies, entre els
quals esperem que, com nosaltres, us hi compteu ben aviat.
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EL MATRIMONI 
DE LA SENYORETA

BUNCLE 
D.E.  STEVENSON

La Barbara Buncle, feliçment casada amb el seu editor, està
desitjosa de marxar de Londres, lluny de les partides de brid-
ge soporíferes, i anar a viure en una caseta als afores. Just
quan comença a estar ben tipa de barallar-se amb agents
immobiliaris, troba en un poblet anomenat Wandlebury una
caseta que li sembla perfecta per començar una vida tran -
quil·la i assossegada. Però les coses es compliquen quan vi -
sita l’advocat encarregat de la venda de la casa i, per error,
aquest li dóna el testament de l’anciana i estrafolària lady Chevis
Cobbe, que té unes disposicions més que sorprenents.
Un cop instal·lats a la casa, la Barbara i el seu marit es con-

verteixen en l’epicentre de les xafarderies del veïnat. I ella,
presa d’una renovada inspiració, comença a escriure la seva
tercera novel·la, en què els personatges, és clar, recorden
vagament els habitants de Wandlebury... 

La senyoreta Buncle té ara un marit flamant,
veïns nous de trinca i… moltes ganes

d’escriure una altra novel·la!

L’esperada continuació
d’El llibre de la senyoreta Buncle
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