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Sigøjnerinden fra Sevilla Ildefonso Falcones Hent PDF Forlaget skriver: Tag med på en dramatisk rejse til
1700-tallets farverige Spanien, hvor stolte mænd og smukke kvinder kæmper for deres frihed og dem, de
elsker. Sigøjnerinden fra Sevilla- en stor underholdende historisk roman af forfatteren til de internationale
bestsellere Havets Katedral og Fatimas Hånd. Andalusien 1748. En smuk kulsort kvinde går i land i Cadíz.
Hendes navn er Caridad, og hun kommer fra et liv som slave på en cubansk tobaksplantage. Hendes herre er
dog død på rejsen over havet, og nu har Caridad sin frihed. Men hvad skal hun bruge den til her i dette

fremmede land, hvor hun ikke aner, hvordan hun skal brødføde sig selv? Skæbnen fører Caridad til Sevillas
sigøjnerkvarter, hvor den tidligere galejslave Melchor Vega tager hende til sig, og hvor hun hurtigt knytter

venskab med Melchors barnebarn, den smukke sigøjnerpige Milagros. På trods af sine kun fjorten år
tryllebinder Milagros allerede mændene med sin dans, sin skønhed og sin charmerende frækhed, men selv har
hun kun øje for drengen Pedro García. En forbindelse, der absolut ikke kan komme på tale, da de to familier i

generationer har hadet hinanden.

Pressen skriver:
». en fantastisk fortælling om mænd og kvinder .«
***** - Lisbeth Helleskov, Nordjyske Stiftstidende 

»Jeg er forelsket i Ildefonso Falcones. [.] han er en historiefortæller af den anden verden.«
****** - Femina

»Det er en af de bedste bøger, jeg længe har læst. Ildefonso Falcones skriver, så jorden ryster. 'Sigøjnerinden
fra Sevilla' er eminent.«
- Eva Højrup, Søndag 

»Den er en sand opvisning i brusende skørter, smækre kvinder, stolte mænd, hede kys, salte tårer, ubønhørlig
hævn, ustyrlige drifter, blanke knive og længselsfuld kærlighed.«

- Henriette Bacher Lind, Jyllands-Posten
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