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Książka dostępna także jako: 

Kłamstwa, zdrady, zapierające dech w piersiach 

pojedynki,  namiętne romanse, okrutne trucicielki… 
Drugi tom tetralogii o dynastii Medyceuszy, 
najpotężniejszej rodzinie epoki renesansu. 

 
Jeśli podobał Ci się serial Medyceusze: Władcy Florencji  

z Dustinem Hoffmanem w roli głównej, musisz sięgnąć po tę książkę! 

„Powieść historyczna pełna 

zawirowań i zwrotów akcji”. 

IL CORRIERE DELLA SERA 

 

„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 

 

„Jeden z najważniejszych głosów 

współczesnego włoskiego kryminału”. 

JOE R. LANSDALE 

 

„Strukul ma świetny styl 

i rzadko dziś spotykaną bogatą 

wyobraźnię”. 

TIM WILLOCKS 

„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 

 

„Porywająca”. 

MARCELLO SIMONI, AUTOR HANDLARZA 

KSIĄG PRZEKLĘTYCH 

 

„Proza tętniąca życiem, której autor 

opiera pełną napięcia fabułę  

na solidnych fundamentach 

prawdziwej historii”. 

LA STAMPA 



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 Medy-

ceuszach został wyróżniony Premio Bancarella 

2017. Autor dzieli czas między Padwę, Berlin                      

i Transylwanię, jest również dyrektorem artystycz-

nym festiwalu powieści historycznych Chronicae. 

O książce 

Jest rok 1469. Wawrzyniec, wnuk sławnego Kosmy 

Medyceusza, staje przed trudną decyzją. Choć 

jego serce bije dla Lukrecji Donati, czuje, że 

powinien ożenić się z Klarysą Orsini. Po śmierci ojca 

ostatecznie decyduje się na to małżeństwo, by  

związać swoją rodzinę z wpływowym rodem Rzymu 

i tym samym umocnić sojusz. 

 

Tymczasem Medyceusze znów stoją w obliczu 

zagrożenia. Tym razem niebezpieczeństwo nadcią-

ga ze strony Girolama Riaria, siostrzeńca papieża 

Sykstusa IV, oraz Francesca Salvatiego, arcy-

biskupa Pizy, którzy spiskują, chcąc obalić Waw-

rzyńca. Nad Florencją znów zbierają się czarne 

chmury… 
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Polecamy inne książki  
Mattea Strukula 

Pełna intryg i spisków 
historia najsłynniejszego 
kobieciarza wszech czasów 

W przygotowaniu 

III (Medyceusze.  

Kobieta u władzy)  

i IV tom (Medyceusze.  

Upadek rodziny) 
sagi o Medyceuszach 

I tom sagi  
o Medyceuszach 


