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Min geniale veninde Elena Ferrante Hent PDF MIN GENIALE VENINDE er en roman om venskabet mellem
to piger, Lila og Elena. Historien fortælles af den midaldrende forfatter, Elena, der i bogens optakt netop har
fået at vide at Lila er forsvundet fra sit hjem i Napoli. Lila har taget alle sine ejendele med sig og klippet sit

ansigt ud af alle familiefotografierne.

Da historien begynder, er de to piger otte år gamle, fulde af liv, men plantet i et fattigt kvarter i udkanten af
Napoli præget af vold og brutalitet. De skiller sig ud ved deres begavelse, og Lila også ved sin vildskab. Hun

er trodsig, frygtløs og suveræn. Pigernes drømme om et andet liv end det de er født ind i, fører dem i
forskellig retning, og Lila er kun seksten år da hun gifter sig.

MIN GENIALE VENINDE er første bind af i alt fire om to kvinders venskab gennem tres år. Napoli-
romanerne har givet forfatteren et internationalt gennembrud.

Elena Ferrante er Italiens mest kendte, ukendte forfatter. Lige fra sin debut har hun opretholdt sin anonymitet
og har aldrig optrådt offentligt.
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