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Vi er i det 11. århundredes Barcelona blandt forrædere ved hoffet, ærlige riddere, borgerlige skønjomfruer,
arabiske prostituerede og hæderlige munke. Gennem nogle få personer får vi fortalt et lille stykke ægte

historie fra byens storhedstid.

Martí Barbany er stadig ung, da han mister sin elskede hustru i barselssengen. Fra tidligere har han dog en
lille datter, der bliver hans et og alt. Med sine handelsskibe og sit kendskab til ‘den sorte olie’ bringer han

stor rigdom til byen. Men nogen har et uopgjort regnskab med ham.

Hoffet er forpestet af sine egne intriger. Men da Martís datter møder en ung adelsmand her, bliver
magtbalancen skubbet til kanten, samtidig med at en underlig, forhutlet skikkelse kommer til Barcelona med
ondt i sinde. Han har midterskilning og pisk i nakken, men hans særeste kendetegn er, at han mangler det ene
øje og har en forunderlig let adgang til penge. Bernabé Mainar fra ‘Ordenen’ køber et par bordeller i byen, og

hurtigt har han direkte adgang til fyrstedømmets arvinger. 

Om bogen:

”Det er længe siden jeg har læst en historisk roman, der gentagne gange forbløffende mig med sine mange
handlingsplaner, der løber parallelt, men til sidst forenes i en åben slutning… Jeg glæder mig til, at læse mere

af Chufo Lloréns, da hans historisk korrekthed giver mig lysten til endnu mere fordybelse i det 11.
århundereds Barcelona.”  - Karina Petersen, Wordpress.com

Pressen skrev om "Jeg vil give dig verden" ( hans første bog):   

"Farverig og underholdende historisk roman i stil med ’Jordens søjler’ og ’Havets katedral’. Det er en meget
omhyggelig og grundig fortælling, der åbnes op for. Historisk korrekt ned til mindste detalje og med

omhyggelige beskrivelser af lokaliteter, bygninger og interiører. Det vrimler med personer og stednavne, og
de tre religioner, der er i spil i romanen, skildres omhyggeligt ... En særdeles udmærket oplevelse med både
kærlighed, ære, forræderi, eventyr og politiske magtkampe udsprunget af en særdeles broget tidsperiode.

Mine bedste anbefalinger især til læsere af de ovennævnte bøger." - Litteratursiden.dk  

"Farverig og historisk roman fra 11. århundredes Barcelona ... Rigtig god underholdning." - Dansk
BiblioteksCenter  

"En storslået og fantastisk roman om kærlighed, ære, forræderi og eventyr samt politiske manøvrer under
mørke tider. " - La Vanguardia 

Chufo Llorens er født i Barcelona i 1931. Har studeret jura og blev færdiguddannet i 1954, menhar også
været aktiv i show business. Efter at være gået på pension, startede Llorens for tyve år siden sin

forfatterkarriere, og det har siden resulteret i adskillige romaner; ”La otra lepra” fra 1993, ”Catalina la
fugitiva” fra 2000, ”La saga de los malditos” fra 2003 samt ”Te daré la tierra” fra 2008, som er hans største
publikumssucces af dem alle - den skrev historie, da den på en dag solgte over 150.000 eksemplarer et enkelt

sted. 
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