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Moody, Susan: Den italienske have  
Aschehoug, 2004. - 489 sider   

For 25 år siden skete der noget grufuldt for Hannah un-

der et feriebesøg i Toscana. Nu er hendes datter død un-

der mystiske omstændigheder, og Hannah aner en sam-

menhæng mellem dengang og nu Forfatteren skriver og-

så under pseudonymet: Susan Madison. 

 

99.94 Medici  

Ramklint, Ulla Britta: Familien Medici : de 

smukke mennesker i Firenze 
Schønberg, 2006. - 188 sider  

Familjen Medici Om den magtfulde familie som mulig-

gjorde den italienske renæssance og i løbet af et par år-

hundreder udbredte familiens magt internationalt via pa-

vedømmet og arrangerede ægteskaber med europæiske 

fyrstehuse. 

 

Rushdie, Salman: Fortryllersken fra Firenze  
Gyldendal, 2009. - 366 sider   

Fabulerende historisk roman der foregår dels i Mogul-

kejserriget i Indien under stormogulen Akbar (1542-

1605), dels i renæssancens Firenze. Den handler om en 

ung mogulprinsesse, som bliver taget til fange og havner 

i Firenze som elskerinde for en berømt krigsherre. Hen-

des søn kommer mange år senere til Mogul, hvor hans 

beretning om sin mors liv vækker stor opstandelse. 
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99.4 Helle, Merete Pryds  

Helle, Merete Pryds: Kære Mai : et kapitel  
Politiken, 2012. - 545 sider   

Fra 1998 til 2006 skrev forfatteren mails hjem til venin-

den Mai fra Toscana, hvor hun boede med sin mand og 

deres to børn. Hun fortæller om hverdags- og familieli-

vet, og om det særegne toscanske landskab. 

 

47.57 Toscana  

Boberg, Rie: Mit Toscana : historier, anekdo-

ter, opskrifter og madtraditioner fra et liv i 

Toscanas gyldne sol  
Thaning & Appel, 2008. - 249 sider  

Indhold: På vej til Toscana ; Toscana set fra havet ; Bjer-

gene i Nordtoscana ; Lucca - borgerskab og blomster ; 

Pisa - fra verdensby til provinsby ; Firenze - turisme, 

trash og tiggere ; Siena og pengene ; Et smut mod vest ; 

Mod øst ; Mod syd ; Tid til fest. 

 
 

Clifford, Ole: De elskende i Toscana 
Høst, 2000. - 269 sider   

På sit dødsleje genoplever Ellen Winther hele sit liv, 

med kærlighed, mirakler og spændende skæbner. Barne-

barnet Rita, som har et kærlighedsforhold til huslægen, 

plejer hende kærligt i den sidste tid. 

 

 

47.57  

Frandsen, Kai: Toscana i mit hjerte : hvad 

fodbold kan føre til blandt livskunstnere og 

lurendrejere 
Haase, 2001. - 216 sider   

Erindringer om livet i Toscana hvortil forfatteren oprin-

delig kom som professionel fodboldspiller. 

 

 

Lykkeboe, Adda: Dora  
Darklights, 2011. - 391 sider   

Dora er en ung, smuk billedkunstner, der udlever den 

personlige og seksuelle frihed, som tidsånden i 1974, 

hvor historien foregår, kunne indebære. Hun kommer til 

det smukke Toscana, hvor hun møder den karismatiske 

rigmand Gabriel. 

 
 

 

Løkkeberg, Vibeke: Purpur 
Hovedland, 2003. - 253 sider   

Purpurfarversken Anna bliver gift med Pave Pius livvagt 

og befinder sig i magtens centrum indtil inkvisitionen 

rækker sine fangarme ud efter hende. 

 
 

 

99.4 Máté, Ferenc  

Máté, Ferenc: Himlen over Toscana : et nyt 

liv i en gammel verden 
Didactica, 2010. - 325 sider  

Forfatteren og hans kone Candace har rejst meget, da de 

kommer til Toscana og bliver fascineret af stedet. De 

køber et landhus nær vinbyen Montepulciano og begyn-

der selv at dyrke vin og oliven og nyde livet, landskabet 

og befolkningen. 

 
 

47.57  

Mayes, Frances: Et hus i Toscana  
Aschehoug, 2007. - 327 sider   

Den amerikanske forfatter Frances Mayes købte i 1989 

et faldefærdigt hus i Toscana. I en blanding af hverdags-

betragtninger, toscansk lokalhistorie og opskrifter fra det 

italienske køkken beskriver hun hvordan drømmen om et 

fredfuldt liv i et gammelt, nyrestaureret hus på landet gik 

i opfyldelse. 

 


