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Det forjættede land afslutter Toril Brekkes stort anlagte trilogi om den norske udvandring til Amerika i
1800-tallet. Mens Drømmen om Amerika handler om søgen efter mere frihed og Guldfeber om jagten på guld

og rigdom, så er det i Det forjættede land lykkeriddernes skæbner, det handler om.

Den forældreløse Lasse Fagervår må flygte for ikke at blive stemplet som tyv. Tilbage står kæresten Agnes og
kan ikke glemme ham. Senere får Agnes et brev fra New York, fra Lasse, om at hun skal følge efter ham, men
hvor i New York skal hun finde ham? Og bliver han der på østkysten? Først efter 10 år mødes eller genforenes

de endelig ved stillehavskysten, efter at de begge har oplevet historien passere forbi.

Toril Brekke er en dreven fortæller, der både giver læseren en gribende kærlighedshistorie og samtidig giver
os et indblik i indvandrernes virkelighed. Vi er sammen med søfolk i Brooklyn, bønder i midtvesten, cowboys

i Texas og tømmerhuggere i nordvest.

Toril Brekke, f. 1949, debutterede som forfatter i 1976 og har siden skrevet en lang række romaner og børne-
og ungdomsbøger. På Hovedland er foruden de to foregående bind tillige udkommet Granit (1994), Ibsens

røde lygte (1997), Aske (2000), Sara (2002) og Brosten (2004)
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