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„Kruche człowieczeństwo 
toskańskiego geniusza,  

który przekształcił bunt w sztukę, 
kładąc na szali nie tylko swoją 

karierę, ale i życie. Strukul ponownie 
odmalowuje renesans jako epokę 

największych intryg w historii”. 
Vanity Fair 

„Matteo Strukul posiadł dar jednoczes-
nego uwodzenia szerokiej publiczności 
i przekazywania jej wiedzy. Umiejętnie 
łączy erudycję z wyobraźnią, co czyni 
lekturę prawdziwą przyjemnością. Zbyt 
często historycy sztuki zapominają                
o czysto ludzkim, ziemskim wymiarze 
tworzenia. Przemoc, pieniądze, rywali-
zacja, głód, niepohamowany popęd 
seksualny, znój codzienności. Mozaika 
elementów niezbędnych do tworzenia, 
podstawowy budulec sztuki, w której 
każdy człowiek może dojrzeć samego 
siebie. Piękne”. 

Venerdì  
 

„Mierząc się z autorem Sądu Ostatecz-
nego, twórcą takich ponadczasowych 
posągów jak Mojżesz czy Pieta waty-
kańska, łatwo się poślizgnąć. Ale 
Matteo Strukul utrzymał równowagę. 
Przeważa tu akcja oraz mądra, stro-
niąca od tanich chwytów gra intryg,                 
z której wyłania się pragnienie odśrod-
kowej przemiany Kościoła w niespo-
kojnym, rozedrganym momencie histo-
rycznym”. 

Sergio Pent na Tuttolibri 
  
„Powieść Strukula świetnie balansuje 
między kreacją a potężną bibliografią. 
Jej lektura to prawdziwa przyjemność, 
zupełnie jakby siedziało się w spartań-
skim domu Michała Anioła przy Macel 
de’ Corvi. Świetna rozrywka dla czytel-
ników”. 

Il Giornale 
  
„Strukul jest autorem eklektycznym i in-
trygującym. To Dumas 2.0”. 

Sergio Pent, TuttoLibri 

Rzym, jesień 1542 roku. Nad Michałem 

Aniołem kłębią się czarne chmury. Guido-

baldo II, dziedzic rodu della Rovere, ma 

dość wymówek artysty, chce, by ten 

ukończył wreszcie nagrobek Juliusza II 

rozpoczęty ponad cztery dekady wcześ-

niej. Michałem Aniołem interesuje się też 

inkwizycja w związku z jego przyjaźnią                

z markizą Vittorią Colonną, która, zdaniem 

Świętego Oficjum, może doprowadzić do 

miejsca spotkań sekty Spiritualich.  

W Rzymie XVI wieku splotą się losy Mojry, 

złodziejki zmuszonej do szpiegowania Spiri-

tualich, Vittoria Corsiniego, dowódcy 

gwardii Świętego Oficjum, Vittorii Colonny, 

markizy Pescary, oraz samego Michała 

Anioła Buonarottiego. 

http://english.javiersierra.com/napoleon_en.php
http://english.javiersierra.com/napoleon_en.php


Matteo Strukul 

Urodził się w 1973 roku w Pad-

wie. Ukończył prawo i obronił 

doktorat z zakresu prawa 

europejskiego. Jest autorem 

powieści historycznych oraz 

fantasy, a także komiksów; 

jego książki przełożono na 

dziewięć języków, a pierwszy 

tom sagi o dynastii Medyce-

uszy został wyróżniony Premio 

Bancarella 2017. Autor dzieli 

czas między Padwę, Berlin              

i Transylwanię, jest również 

dyrektorem artystycznym fe-

stiwalu powieści historycz-

nych Chronicae. Nakładem 

Wydawnictwa Sonia Draga 

ukazały się dotychczas I, II, III     

i IV tom cyklu o rodzie Medy-

ceuszy oraz powieść Casano-

va. Sonata złamanych serc.  

Pełna intryg i spisków 
historia najsłynniejszego 
kobieciarza wszech czasów 
Fascynująca opowieść  
o władzy, okrucieństwie, 
sztuce uwodzenia  
i zdradzie.  

I tom sagi  
o Medyceuszach 

Powieściowa podróż do 
Florencji I połowy XV wieku 

II tom sagi  
o Medyceuszach 
Wawrzyniec, wnuk sławnego 
Kosmy, musi ratować swój ród 

Polecamy inne książki Mattea Strukula 

III tom sagi  
o Medyceuszach 

Historia najpotężniejszej 
kobiety tej dynastii – 

Katarzyny Medycejskiej 

IV tom sagi  

o Medyceuszach 
Maria Medycejska 
w starciu z wrogami, którzy 
zrobią wszystko, by pozbawić 
ją korony i skazać na wygnanie 
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