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Den italienske mester Tom Rachman Hent PDF Forlaget skriver: Den italienske mester er en underholdende
og hjerteskærende roman om et menneske, der må leve sit liv i skyggen af en far, der er større end livet selv.

Rom 1955. En rig amerikansk kunsthandler har samlet amerikanske kunstnere og kunstinteresserede til fest i
sin overdådige romerske villa. Til stede er også den verdensberømte kunstmaler Bear Bavinsky. Han er en
bjørn af en mand, storskrydende og charmerende og kendt for sine vilde, farverige og stærkt sensuelle

malerier. Mens han underholder selskabet med historier om rivalerne Picasso og Pollock, står en kvinde og
betragter ham på afstand. Det er Natalie, hans kone. En dybt begavet, men fuldstændig overset kunstner.

Hun knuger sin femårige søns hånd.

Sønnen hedder Pinch, og romanen handler om ham. Om hvordan han hele sit liv lever i skyggen af sin
dominerende far, indtil han en dag kommer på en dristig og vanvittig plan, der vil forandre kunsthistorien for

altid. 

Tom Rachman (f. 1974), engelsk-canadisk forfatter, er født i London og vokset op i Vancouver. Han har
studeret journalistik ved University of Toronto og ved Columbia University og har arbejdet for Associated
Press i Rom. Han debuterede i 2010 med romanen De ufuldkomne, der blev solgt til udgivelse i mere end 25
lande. I 2014 fulgte romanen Storhed og fald, der også gik sin sejrsgang verden over. Tom Rachman bor i

London med sin kone og deres barn.
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