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Æblehaven Tracy Chevalier Hent PDF 1838: James og Sadie Goodenough har, af nød, slået sig ned i Black
Swamp i det nordvestlige Ohio. De og deres fem børn arbejder utrætteligt på at dyrke jorden, særligt

æblehaven, der ifølge loven skal tælle halvtreds æbletræer, før familien retmæssigt kan gøre krav på deres
ejendom. Men frugthaven lægger også kimen til en årelang og bitter strid. James vil dyrke spiseæbler, som
der har været tradition for i hans familie i generationer, mens Sadie vil have mostæbler til at lave den stærke

applejack, som hun søger tilflugt i, når det nådesløse nybyggerliv kræver sit.

1853: Deres yngste søn, Robert, befinder sig midt i guldfeberens Californien. Plaget af de smertefulde minder
om den familie, han lagde bag sig, har han alene rejst tværs gennem landet, i evig søgen efter nye muligheder.
Da han ser de californiske kæmpetræer, mammuttræerne, oplever han for første gang en smule lindring, og
han begynder en levebane som indsamler af frø og planter, der bliver solgt til godsejere i England. Men en

dag står han atter ansigt til ansigt med fortiden, og han må nu beslutte, om han endnu en gang vil flygte, eller
omsider konfrontere den brutale sandhed om den familie, han forlod.

“En velskrevet fortælling om mennesker med mod, heriblandt stærke kvinder, der får det bedste ud af det,
livet byder dem.”
- Washington Times

“Med upåklagelig research og formfuldendt prosa fremmaner Chevalier på perfekt vis storheden ved det
uberørte vilde vesten … og hverdagens eventyrere – mandlige og kvindelige – der var modige eller tåbelige

nok til at lade sig drage mod det ukendte. Hun giver os en fortrinlig oplevelse.”
- USA Today

“Chevaliers researchet ned til mindste detalje uden at det tynger historien … Hun har skabt en mosaik af
historier … og sammen danner de et billede af liv, der bliver udvundet af et uforsonligt land, men med et løfte

om nye muligheder.”
- The Guardian

“Chevalier er en gudsbenådet tryllekunstner.”
- The New York Times

 

1838: James og Sadie Goodenough har, af nød, slået sig ned i Black
Swamp i det nordvestlige Ohio. De og deres fem børn arbejder
utrætteligt på at dyrke jorden, særligt æblehaven, der ifølge loven

skal tælle halvtreds æbletræer, før familien retmæssigt kan gøre krav
på deres ejendom. Men frugthaven lægger også kimen til en årelang

og bitter strid. James vil dyrke spiseæbler, som der har været
tradition for i hans familie i generationer, mens Sadie vil have

mostæbler til at lave den stærke applejack, som hun søger tilflugt i,
når det nådesløse nybyggerliv kræver sit.

1853: Deres yngste søn, Robert, befinder sig midt i guldfeberens
Californien. Plaget af de smertefulde minder om den familie, han
lagde bag sig, har han alene rejst tværs gennem landet, i evig søgen

efter nye muligheder. Da han ser de californiske kæmpetræer,
mammuttræerne, oplever han for første gang en smule lindring, og
han begynder en levebane som indsamler af frø og planter, der bliver



solgt til godsejere i England. Men en dag står han atter ansigt til
ansigt med fortiden, og han må nu beslutte, om han endnu en gang
vil flygte, eller omsider konfrontere den brutale sandhed om den

familie, han forlod.

“En velskrevet fortælling om mennesker med mod, heriblandt stærke
kvinder, der får det bedste ud af det, livet byder dem.”

- Washington Times

“Med upåklagelig research og formfuldendt prosa fremmaner
Chevalier på perfekt vis storheden ved det uberørte vilde vesten …
og hverdagens eventyrere – mandlige og kvindelige – der var modige
eller tåbelige nok til at lade sig drage mod det ukendte. Hun giver os

en fortrinlig oplevelse.”
- USA Today

“Chevaliers researchet ned til mindste detalje uden at det tynger
historien … Hun har skabt en mosaik af historier … og sammen

danner de et billede af liv, der bliver udvundet af et uforsonligt land,
men med et løfte om nye muligheder.”

- The Guardian

“Chevalier er en gudsbenådet tryllekunstner.”
- The New York Times
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