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Det forjættede land Toril Brekke Hent PDF Forlaget skriver: Lasse Fagervår har intet ønske om at skulle til
Amerika, men for at undgå at blive stemplet som tyv, bliver han nødt til at rejse. Det betyder dog også, at han
må forlade sin kæreste, Agnes. Men der går ikke længe, før Agnes ikke kan holde ud at blive i Norge – og

hun drager resolut til Amerika for at finde sin elskede.

"Det forjættede land" er tredje og sidste bind i Toril Brekkes romanserie om drømmen om Amerika.

Den norske forfatter Toril Brekke (f. 1949) er uddannet typograf, men først og fremmest kendt for sine
historiske romaner. Brekke fik sin litterære debut i 1976 med romanen "Jenny har fått sparken", men fik først
for alvor sit gennembrud (nationalt såvel som internationalt) med romanen "Granit" i 1995. Derudover er
Brekke særligt kendt for sine slægtsromaner – heriblandt "Sara" (2000) og "Brosten" (2004). Hun modtog
Mads Wiel Nygaards legat i 1999 og Riksmålsforbundets litteraturpris i 2000. Hun har blandt andet været
leder af den norske afdeling af International PEN i årene 1992-1997, og imellem 2001 og 2006 var hun
juryformand for Riksmålsforbundets litteraturpris.Toril Brekkes Amerika-trilogi består af tre selvstændige
romaner om drømmen om Amerika, som rasede i 1800-tallet. Det er historien om flygtninges drømme om at

kunne starte forfra og finde lykken i det nye forjættede land, og det er historien om tilværelsen i dette
mulighedernes land – blandt andet under guldfeberens rasen. Trilogien består af følgende bind: "Drømmen

om Amerika", "Guldfeber" og "Det forjættede land".

 

Forlaget skriver: Lasse Fagervår har intet ønske om at skulle til
Amerika, men for at undgå at blive stemplet som tyv, bliver han nødt
til at rejse. Det betyder dog også, at han må forlade sin kæreste,

Agnes. Men der går ikke længe, før Agnes ikke kan holde ud at blive
i Norge – og hun drager resolut til Amerika for at finde sin elskede.

"Det forjættede land" er tredje og sidste bind i Toril Brekkes
romanserie om drømmen om Amerika.

Den norske forfatter Toril Brekke (f. 1949) er uddannet typograf,
men først og fremmest kendt for sine historiske romaner. Brekke fik
sin litterære debut i 1976 med romanen "Jenny har fått sparken",
men fik først for alvor sit gennembrud (nationalt såvel som

internationalt) med romanen "Granit" i 1995. Derudover er Brekke
særligt kendt for sine slægtsromaner – heriblandt "Sara" (2000) og
"Brosten" (2004). Hun modtog Mads Wiel Nygaards legat i 1999 og
Riksmålsforbundets litteraturpris i 2000. Hun har blandt andet været
leder af den norske afdeling af International PEN i årene 1992-1997,

og imellem 2001 og 2006 var hun juryformand for
Riksmålsforbundets litteraturpris.Toril Brekkes Amerika-trilogi

består af tre selvstændige romaner om drømmen om Amerika, som
rasede i 1800-tallet. Det er historien om flygtninges drømme om at
kunne starte forfra og finde lykken i det nye forjættede land, og det
er historien om tilværelsen i dette mulighedernes land – blandt andet

under guldfeberens rasen. Trilogien består af følgende bind:



"Drømmen om Amerika", "Guldfeber" og "Det forjættede land".
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