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Dem der flygter og dem der bliver Elena Ferrante Hent PDF Forlaget skriver: Dem der flygter og dem der
bliver, bind 3 af Napoli-romanerne, beskriver den omvæltende periode fra sidst i 1960’erne til midt i 70’erne

med studenteroprør, politisk ekstremisme og kvindebevægelse. Den medfører store forandringer i de to
kvinder liv. Lila kan endelig forlade sit liv på samfundets bund, mens Elena flytter til Firenze og stifter

familie. Hun er ikke lykkelig i sit ægteskab, og hendes arbejde med den nye roman går dårligt. Men så dukker
en person fra fortiden op, og alting forandrer sig.  

Med et kvindeligt venskab som omdrejningspunkt skildrer Elena Ferrante i sine fire Napoli-romaner Italiens
historie i de sidste 50 år. Ferrante-feberen har bredt sig til hele verden, bøgerne er udkommet i 50 lande,

overalt har de indtaget bestsellerlisterne og fået blændende anmeldelser. Romanerne er under filmatisering, og
den italiensk-amerikanske tv-serie er klar i 2018.  
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