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renæssancekvarteret bag Piazza Navona, hvor kunsthandlerdynastiet Forli har sit familiepalazzo. Da farverne
i et 500 år gammelt maleri viser sig at være våde endnu, sætter det gang i begivenhederne. Det udvikler sig
hurtigt, da Forli-slægtens overhoved dør en pludselig død, og hans lig forsvinder fra familiekapellet ... Det

bliver endnu en sag for kommissær Amadeo Bergamasco at løse.Ole Høeg (1920-1988) var dansk forfatter og
journalist. Han skrev ti kriminalromaner, hvoraf de fleste havde den romerske politikommissær Bergamasco i
hovedrollen. Især de første blev taget godt imod, udkom i flere udgaver og blev prisbelønnede. Ole Høeg var
bosat i Italien fra 1960-1980, hvor han også i mange år var rejseleder og skrev guidebøger."Herlige figurer.
Bogen handler om kunstsvindel og mord, og dermed må det være nok. Det vil være synd at røbe mere fra en
krimi, som bestandig får en til at klukle. Tag selv fat!" – Fyens Stiftstidende"en bemærkelsesværdig dansk

kriminaldebut – den bedste i flere år." – Tage La Cour, Politiken
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