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Sigøjnerinden fra Sevilla Ildefonso Falcones Hent PDF Ny underholdende historisk roman af forfatteren til
bestselleren HAVETS KATEDRAL og FATIMAS HÅND, der tilsammen er solgt i 7 millioner eksemplarer på
verdens plan og er udgivet i 43 lande. SIGØJERINDEN FRA SEVILLA er en medrivende historie om to

kvinder i 1700-tallets Spanien, som med mod og værdighed som deres bedste våben kæmper både for deres
egen frihed og for de mænd, de elsker. 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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