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„Długie, czarne niczym węgiel włosy 

opadały mu na twarz niesfornymi, 

lśniącymi kosmykami. Oczy, częściowo 

przesłonięte nieposłusznym kędziorem, 

błyskały figlarnym błękitem, zdradzają-

cym niezwykłą energię. Biały uśmiech 

przecinał jego twarz, gdy siedział roz-

party przy drewnianym blacie”. 

[…] 

Czarnowłosy odziany był we wspa-

niały frak koloru czekolady, narzucony 

na elegancką kamizelkę i zdobioną 

koronkami koszulę o bufiastych ręka-

wach. Stopy miał obute w wysokie 

oficerki z lśniącej skóry. Peruki nie nosił, 

a włosy zebrał w ogon, który prze-

wiązał kokardą z czarnego aksamitu. 

Awanturnik, uwodziciel, fechmistrz               

i kabalista – czuł się jak ryba w wodzie 

wśród pojedynków, przygód, rozpusty               

i knowań. Jego nazwisko stało się syno-

nimem kłopotów, a zbyt długie skrzy-

żowanie z nim spojrzenia mogło się 

skończyć fatalnie”. 

Giacomo Casanova. Powrócił do 

Wenecji. 

Giacomo Casanova, żywa legenda 

włoskich stron, powraca do Wenecji. 

Tak jak Wenecja połowy XVIII wieku nie 

błyszczy już tak jak dawniej, tak za 

Casanovą ciągną się zdarzenia, które 

okryły go niesławą. Niezrażony tym 

mężczyzna podejmuje się zadania od 

Margarethe von Steinberg, austriackiej 

hrabiny, która słynie z niepowtarzalnej 

urody. Casanova ma uwieść Francescę 

Erizzo, córkę jednego z najbardziej 

wpływowych weneckich możnych. Jeśli 

mu się powiedzie, będzie mógł liczyć 

na nie lada nagrodę – samą hrabinę… 

Jak to jednak z sercem bywa, ma 

ono dla Casanovy nieco inny plan. 

Uczucie, które zaczęło się jako okrutna 

zabawa, przeradza się wkrótce w coś 

znacznie głębszego.  

Tymczasem okazuje się, że intryga 

Margarethe to tak naprawdę gra            

o wielkość i potęgę Austrii. Czy gniew 

szlachty i inkwizytorów stanu zdoła 

pokonać rodzącą się miłość?  



Matteo Strukul 

Urodził się w 1973 roku w Padwie. Ukończył prawo               

i obronił doktorat z prawa europejskiego. Jest au-

torem 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 histo-

rycznych Chronicae. 

 

„Jeden  z najważniejszych głosów współczesnego 

włoskiego kryminału”. 

JOE R. LANSDALE 

Saga rodu Medyceuszy 

„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 

 

„Strukul ma świetny styl  

i rzadko dziś spotykaną 

bogatą wyobraźnię”. 

TIM WILLOCKS 

 

„Proza tętniąca życiem, 

której autor opiera pełną 

napięcia fabułę  

na solidnych 

fundamentach historii”. 

LA STAMPA 

 

„Porywająca”. 

MARCELLO SIMONI 

 

„Powieść historyczna 

pełna zawirowań                       

i zwrotów akcji”. 

CORRIERE DELLA SERA 

 

 

W przygotowaniu 
trzecia część sagi 


