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Ammani�, Niccolò: Velkommen �l festen  

Den succesfulde og selvfede forfa�er Fabrizio Ciba deltager i en depraveret fest med 

den taberag�ge satanistleder Saverio Moneta og en række andre wannabees hos en 

mag"uld ejendomsspekulant i Rom. Det ender i kaos 

Avallone, Silvia: Annafrancesca leger ikke  

Anna og Francesca står ved begyndelsen �l al�ng; gymnasiet, puberteten, ungdom-

men. Men kan venskabet overleve den barndom, der sam�dig skal afslu�es? 

De Giovanni, Maurizio: Krokodillen  

Krimi. Kriminalassistent Lojacone er på grund af beskyldninger om mafiaforbindelser 

forfly�et �l et pseudojob i Napoli. Da tre unge bliver dræbt på samme måde kommer 

han dog i spil igen 

Dunant, Sarah: Kur�sanen  

Kur�sanen Fiamme�a og dværgen Bucina slår sig ned i renæssancens Venedig. De 

når �l tops i den farverige by med rigdom, kunst og skønhed og møder alverdens 

spændende personligheder - alle med skjulte mo�ver 

Eco, Umberto: Nr. 0 : roman  

En gruppe journalister hyres af en stærk pengemand �l at starte en avis i 1990'ernes 

Milano. I jagten på sladderhistorier og sensa�oner begynder en af journalisterne at 

dykke ned i historiske konspira�onsteorier, hvilket får fatale følger 

Ferrante, Elena: Min geniale veninde  

Elena og Lila vokser op i et fa9gt voldeligt kvarter i Napoli i 1950'erne. De skiller sig 

ud ved deres intelligens, og selv om drømmen om en bedre frem�d fører dem i for-

skellige retninger, udvikles deres venskab hele �den 

Fogtdal, Peter: Det egyp�ske hjerte  

I 2010'erne kæmper Zia med at få færdiggjort sit speciale om den opdagelsesrejsen-

de Frederik Norden. I 1140'erne kæmper Doge Pietro Polani med intriger i Venedig. 

Som handlingen skrider frem, begynder de to �der at fle�e sig ind i hinanden 

 



For�er, Anne: Julie  

Den unge amerikaner Julie Jacobs arver en nøgle �l en bankboks i Siena i Italien. Det 

bliver begyndelsen på en hæsblæsende og ikke ufarlig jagt på familiens hemmelig-

hed, og det viser sig, at Julie nedstammer fra den Julie, som Shakespeare har udøde-

liggjort. Men hvor er Julies Romeo? 

Hermann, Jo: Kejserens klarsyn  

I Romerriget hersker tyrannen kejser Domi�an. Af angst for at miste magtens får han 

sin tronarving Clemens myrdet, men mordet får konsekvenser, som selv ikke Domi�-

an havde forudset 

Hickman, Ka�e: Sultanens juvel  

I Syditalien tvinges en kvindelig gøglertrup �l at tage en stum kvinde med et nyfødt 

"havfruebarn" med sig. I Venedig er en kæmpe diamant på mys�sk vis dukket op på 

de forbudte spillesteder. Købmanden Paul Pindar, hans tjener John Carew og den un-

ge nonne Anne�a bliver vig�ge brikker i spillet om magt, rigdom og kærlighed 

Hornby, Simone-a Agnello: Med syv segl  

Tito er en velhavende siciliansk patriark, der lever �lbagetrukket med kone, børn og 

børnebørn. En �ng har naget ham hele livet, og det er iden�teten på den mor, han 

aldrig har kendt. Her i sit livs eCerår ser det så ud �l, at han omsider vil få sandheden 

at vide 

Japin, Arthur: I Lucias øjne  

Den underskønne Lucia møder i Amsterdam kvindeforføreren Seingalt, og indgår 

med ham et væddemål. Har Seingalt nogen sinde såret en kvinde? Den forfængelige 

Seingalt tager sig det meget nær, men taber væddemåket. Casanova, for ham er det, 

må indrømme sine fejl 

Malvaldi, Marco: De forkerte kort  

Krimi. Under en interna�onal kemikerkonference i Italien, dør en japansk professor 

under mys�ske omstændigheder. Massimo, bartender og ejer af cafeen BarLume, 

indkaldes som vidne og poli�et beder ham om at finde oplysninger, der er gemt på 

den dræbtes computer 



Mazzucco, Melania G.: Tintore-os engel  

Biografisk roman om den venezianske renæssancemaler Tintore�o (1518-1594). Tin-

tore�o ligger for døden, og over 15 dage bere�er han om sit liv. Helt centralt i for-

tællingen er forholdet �l hans elskede da�er Marie�a, som han s�k imod �dens ku-

tyme uddannede som maler 

Mikkelsen, Lone: Hundenes nat  

Enken Margrethe har rod i privatlivet og rejser derfor �l Milano, hvor hun bliver am-

me ved fyrs�ndens hof 

Molesini, Andrea: Villa Spada  

Mod slutningen af 1. verdenskrig må familien Spada ufrivilligt dele familievillaen først 

med tyske, så østrigske tropper. Den unge mand Paolo engagerer sig i modstandsbe-

vægelsen, det gør han både for sit fædreland, men i lige så høj grad for at imponere 

sin kusine, Giulia, i hvem han er forelsket. Balancegangen bliver dog gradvist sværere 

som krigen spidser �l 

Morante, Elsa: Løgn og trolddom  

Den unge ensomme Elisa fortæller sin slægts historie ved at bere�e om sin mor og 

mormor og deres livs snoede veje omkring kærlighed, had, beregning og ægteskab i 

1900-tallets Syditalien 

Pennacchi, Antonio: Fascistkommunisten  

Romanen inkarnerer som familiekrønike og poli�sk og personlig udviklingsroman et 

stykke italiensk eCerkrigshistorie. Via den gennemgående hovedperson Accio og 

hans store familie følger man de store samfundsmæssige omvæltninger, der er sket 

fra 1950'erne �l 1970 

Pennacchi, Antonio: Mussolini-kanalen  

Slægtskrønike om tre genera�oner af familien Peruzzi, der som fa9ge fæstebønder 

sammen med tusinder af andre bliver fly�et �l Mussolinis store landindvindingsom-

råde, Agro Pon�ni 

White, Michael: Mediciernes hemmelighed  

Et forskerhold, der studerer Medici-slægtens historie, støder på en mys�sk stentavle. 

Kort eCer bliver lederen myrdet 


