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rammen om et møde og en stormende forelskelse mellem landsbydrengen Ciro og den praktiske skønhed
Enza. Men hvad der ligner starten på et lykkeligt liv sammen, ender brat, da Ciro bliver indblandet i en

skandale og uden Enzas vidende sendes til Amerika. Da Enzas egen familie rammes af en katastrofe, er hun
selv tvunget til at rejse til Amerika med sin far for at skabe en bedre fremtid. Hver for sig opbygger Enza og
Ciro et liv i det nye land, indtil skæbnen genforener dem med hinanden, men da er det allerede for sent: Ciro
skal tjene ved fronten under 1. verdenskrig, og Enza må igen gå sine egne veje. SKOMAGERENS HUSTRU
er en historisk saga om kærlighed, skæbne, familie og krig og en medrivende fortælling om de kvinder og
mænd, hvis drømme forandrede Amerika. OM FORFATTEREN: Adriana Trigiani er en prisvindende

dramatiker, manuskriptforfatter og filminstruktør. Hun er født og opvokset i USA i en stor italiensk familie og
er kendt og elsket af læsere over hele verden for sine farverige romaner. ANMELDELSER: -Dette er en roman
med hjerte og ånd, smukt udført, om kærlighed til familie, til venner og til et land. Trigiani har skrevet en

stærk historie med masser af romantik og drive. -Washington Independent Review of Books -Du behøver ikke
selv have en familie med en immigranthistorie for at elske denne roman, en af de bedste, Trigiani har skrevet.

Du skal blot påskønne udsøgt fortællekunst om kærlighed, der varer ved. -USA Today

 

De italienske alper i slutningen af det 19. århundrede danner rammen
om et møde og en stormende forelskelse mellem landsbydrengen

Ciro og den praktiske skønhed Enza. Men hvad der ligner starten på
et lykkeligt liv sammen, ender brat, da Ciro bliver indblandet i en
skandale og uden Enzas vidende sendes til Amerika. Da Enzas egen
familie rammes af en katastrofe, er hun selv tvunget til at rejse til
Amerika med sin far for at skabe en bedre fremtid. Hver for sig
opbygger Enza og Ciro et liv i det nye land, indtil skæbnen

genforener dem med hinanden, men da er det allerede for sent: Ciro



skal tjene ved fronten under 1. verdenskrig, og Enza må igen gå sine
egne veje. SKOMAGERENS HUSTRU er en historisk saga om

kærlighed, skæbne, familie og krig og en medrivende fortælling om
de kvinder og mænd, hvis drømme forandrede Amerika. OM

FORFATTEREN: Adriana Trigiani er en prisvindende dramatiker,
manuskriptforfatter og filminstruktør. Hun er født og opvokset i
USA i en stor italiensk familie og er kendt og elsket af læsere over
hele verden for sine farverige romaner. ANMELDELSER: -Dette er
en roman med hjerte og ånd, smukt udført, om kærlighed til familie,
til venner og til et land. Trigiani har skrevet en stærk historie med
masser af romantik og drive. -Washington Independent Review of

Books -Du behøver ikke selv have en familie med en
immigranthistorie for at elske denne roman, en af de bedste, Trigiani

har skrevet. Du skal blot påskønne udsøgt fortællekunst om
kærlighed, der varer ved. -USA Today
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