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Solo for Cecilia Lone Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: I slutningen af 1700-tallet bor den nu over 90 år
gamle Cecilia Capirosso sammen med sin tjenestepige, Marianna, da hun beslutter sig for at nedskrive sine

erindringer.

Som forældreløs voksede hun op i et nonnekloster, hvor hun blev en del af pigekoret og modtog
musikundervisning af ingen ringere end Antonio Vivaldi. Men tilværelsen i nonneklosteret var ikke nok for
den eventyrlystne Cecilia, og hun stak og rejste i stedet mod Venedig, hvor hun endte med at måtte tjene som

kurtisane.

Lone Mikkelsens historiske roman er ikke blot fortællingen om en kvindes farverige liv, men også et unikt
indblik i Venedigs ganske særlige bysamfund igennem et helt århundrede.

Den danske forfatter Lone Mikkelsen (f. 1954) er oprindeligt uddannet i musikvidenskab og dansk ved
Aarhus Universitet, men kærligheden til Italien førte efterfølgende til en halv bachelor i italiensk ved

Københavns Universitet; og netop denne kærlighed er ofte centrum for hendes romaner. Lone Mikkelsen
debuterede i 1998 med romanen "Solo for Cecilia", og siden da har hun blandt andet udgivet de tre historiske

romaner "Vis mig en engel" (2001), "Væv" (2002) og "Bernardos skrin" (2005).
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