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جديد في المدينة
إنها سبعينيات القرن التاسع عشر في أمريكا الغربية .لوسينتيو ،رجل شاب من بيزا  ،يصل إلى مدينة بادوا لاللتحاق

بالجامعة .يفقد اهتمامه بدراساته عندما يرى بيانكا  ،ابنة بابتيستا مينوال  ،واحدة من أغنى النساء في مدينة بادوا .يصل
بتروسيوإلى المدينة ويريد الزواج من عائلة ثرية أيضا.
قواعد االشتباك
ليس لوسينيو الرجل الوحيد المهتم ببيانكا الجميلة .يهتم كل من جريميو وهورتينسيو أيضً ا بالزواج من بيانكا .هناك مشكلة واحدة
فقط :ال أحد يستطيع أن يلجأ إلى بيانكا حتى تتزوج كاثرين (كيت) ابنة بابتيستا! لسوء الحظ بالنسبة إلى الخاطبين  ،تشتهر كيت
في المدينة "باالمراة الشرسة" .إنها سيئة السمعة بسبب أخالقها الفائقة وموهبتها في التدمير ،وال يريد أحد أن يتزوجها .بعد
سماع أن بيانكا تحتاج إلى مدرّس خاص ،لوسينتيو وخادمه ترانيو يتبادالن دور اآلخر .يقوم ترانيو بدور لوسينتيو بينما يخفي
لوسينتيو نفسه كمدرس خاص من أجل الذهاب إلى منزل مينوال والتعرف على بيانكا.
اللعبة
أصبح المهر الكبير لكيت معروفًا لباتروخيو  ،و يقرر أن يتزوجها .هو مفتون بسمعتها المحرمة .عندما يجتمعون  ،يذهبون على
الفور وجها ً لوجه في معركة الذكاء وتتساوى بالتساوي .يخبر بتروتشيو الجميع أنه هو وكيت في حالة حب  ،ويتم تنظيم حفل
زفاف ليوم األحد .يصل بتروسيو في وقت متأخر لحضور حفل زفاف ويتصرف بشكل شائن .بعد الحفل  ،ياخذها عن إلى
منزله في الصحراء ،حيث تجد كيت عصابة من الغرباء والكثير من األوساخ! يستمران كيت وبيتروتشو في االلتحام ببعضهما
البعض  ،حتى يبدآن في التوصل إلى تفاهم ،وفي النهاية يتوحدان كزوجين من الالعبين .كالهما صادف والد لوسينتيو ،الذي جاء
ليرى كيف تجري دراسات ابنه في مدينة بادوا.
اليد الفائزة
في هذه األثناء ،يفوز لوسينيو بقلب بيانكا وهرب االثنان سراً من أجل الزواج ،دون موافقة أسرتها ، .يصبح زواجهم معروفًا،
وأجبرت أسرهم على الموافقة على الزواج .يعود كل من بتروتشيو وكيت إلى المدينة لالحتفال بالمتزوجين حديثًا ،ويصدم
الجميع من تحول كيت إلى زوجة مطيعة .لكن كيت ماكرة  ،وهي مصممة على تغيير األمور في مدينة بادوا.

