Matteo Strukul
Medyceusze.
Rodzina u władzy
ISBN:
Oprawa:

978-83-8110-687-0
broszurowa + skrzydełka

Tłumaczenie:

Aneta Banasik,
Bożena Topolska

Premiera:

18 września 2019

Cena:
Format:

39 zł
143 x 205 mm

Książka dostępna także jako:

Kłamstwa, zdrady, zapierające dech w piersiach
pojedynki, namiętne romanse, okrutne trucicielki…
Pierwszy tom tetralogii o dynastii Medyceuszy,
najpotężniejszej rodzinie epoki renesansu.
„Matteo Strukul dokonuje czynów
magicznych – czy czytelnik tego
chce, czy nie, dociera na dwory,
przechadza się po ukwieconych
krużgankach i skutych lodem
polach, bywa nawet w więzieniach,
z których nie można już wyjść”.
HUFFINGTON POST
„Historia najważniejszej dynastii, lecz
także opowieść o wielkiej rewolucji
kulturalnej doby renesansu, czasu,
gdy Italia była centrum świata
oraz wzorem piękna i przepychu
dla całej Europy”.
LA REPUBBLICA

Ponad 200 000 sprzedanych
egzemplarzy!
Laureat Premio Bancarella 2017!
„Powieść historyczna pełna
zawirowań i zwrotów akcji”.
IL CORRIERE DELLA SERA
„Porywająca”.
MARCELLO SIMONI, AUTOR HANDLARZA
KSIĄG PRZEKLĘTYCH
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Matteo Strukul
Urodził się w 1973 roku w Padwie. Ukończył
prawo i obronił doktorat z prawa europejskiego.
Jest autorem powieści historycznych oraz
fantasy, a także komiksów; jego książki
przełożono na dziewięć języków, a pierwszy tom
sagi o Medyceuszach został wyróżniony Premio
Bancarella 2017. Autor dzieli czas między
Padwę, Berlin i Transylwanię, jest również dyrektorem artystycznym festiwalu powieści historycznych Chronicae.

O fabule

„Proza tętniąca życiem,
której autor opiera pełną
napięcia fabułę na
solidnych fundamentach
prawdziwej historii”.
LA STAMPA
„Jeden z najważniejszych
głosów współczesnego
włoskiego kryminału”.
JOE R. LANSDALE
„Strukul ma świetny styl
i rzadko dziś spotykaną
bogatąwyobraźnię”.
TIM WILLOCKS

Florencja, pierwsza połowa XV wieku. Na łożu
śmierci
Jan
Medyceusz,
nestor
rodu,
przekazuje swoje dziedzictwo synom – Kosmie
i Wawrzyńcowi. Wokół rodziny szybko zbierają
się wrogowie. Rinaldo degli Albizzi i Palla
Strozzi nie zamierzają poddać się bez walki.
Bracia bez skrupułów powoli pną się po
szczeblach kariery, utrzymując równowagę
między prowadzeniem interesów, rozgrywkami politycznymi oraz mecenatem. Symbolem nowej epoki staje się budowa monumentalnej kopuły nad katedrą Santa Maria
de Fiore, którą nadzoruje genialny Filippo
Brunelleschi.
Po czterech latach spiskowcy dopinają
swego. Kosma zostaje zamknięty w więzieniu.
Grozi mu kara śmierci lub wygnanie z miasta…

Premiera: 2020
Do przejęcia władzy w mieście szykuje się Wawrzyniec,
wnuk wielkiego Kosmy. Tym
razem nieprzychylni Medyceuszom możni sprzymierzają się
z Kościołem. W wyniku intryg
Wawrzyniec staje się świadkiem brutalnego morderstwa
własnego brata. Nadchodzi
czas zemsty…

