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New York Edward Rutherfurd Hent PDF New York er en fiktiv historisk roman, der udspiller sig i New York
gennem 350 år. Medrivende familiesagaer udfolder sig, mens New York udvikler sig og oplever historiske
begivenheder som Uafhængighedskrigen, den amerikanske borgerkrig, krakket på Wall Street og tragedien

11. september 2001.

Byen danner rammen om familiedramaer i jagten på frihed, status, rigdom og anerkendelse. Undervejs møder
hovedpersonerne historiske personligheder som George Washington, Benjamin Franklin og Abraham Lincoln,
og bliver involveret i handel, politik og byggeriet af Empire State Building, men det er også en fortælling om

kærlighed. Både lykkelig kærlighed og umulig, uforløst kærlighed.

“New York” er en New York Times’ bestseller og vinder af Langum-prisen 2009 for amerikansk historisk
fiktion.

Anmeldelser:
»Det er svært at forestille sig nogen anden forfatter, der kan kombinere så forbløffende dybde i research med

fantasi og opfindsomhed til at holde det hele sammen« – Washington Post

»Aldrig før har historie været så underholdende at læse« USA Today

»En mesterlig hyldest til en af verdens store byer« Good Book Guide

»Denne roman er næsten lige så stor som Empire State Building – men den er umagen værd.« The Daily Mail

»En historietime, veldokumenteret, underholdende ... får dig til at føle dig ret klog.« The Times
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