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UNA VIL·LA  
A FLORÈNCIA

Des del balcó de l’espectacular vil·la florentina on passa una 
temporada, la jove i bonica vídua Mary Panton fa balanç de la 
seva situació: li arribaran, sens dubte, moltes ofertes de matri-
moni, encara que el més assenyat seria triar l’afectuós i hono-
rable Edgar Swift, destinat a un càrrec de responsabilitat a 
l’ambaixada de l’Índia.

Però, mentre espera a fer el pas, un gir del tot imprevist 
amenaça d’engegar-ho tot a rodar. Un simple acte de compas-
sió, del tot irreflexiu, es converteix per a ella en un malson 
summament comprometedor, que posa en perill tots els seus 
plans.

Una novel.la de suspens que passa  
del rosa al negre en només una nit.
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Wil l iam S omerset 
Maugham         
(París, 1874 – Cap Ferrat, Niça, 1965)

Nascut a França per circumstàncies familiars, Somerset 
Maugham és un dels escriptors més destacats i prolífics de la 
narrativa anglesa de la primera meitat del segle xx. Orfe de 
mare i pare des de ben petit, va estudiar al King’s School de 
Canterbury, on va patir assetjament per part de companys que 
es burlaven de la seva baixa estatura i de la seva tartamudesa. 
El 1897 va començar una variada carrera literària —que com-
prèn narrativa, teatre, assaig o crítica—, que va compaginar 
amb ocupacions tan curioses com fer d’espia per als serveis 
secrets britànics o de guionista per a estudis de Hollywood.  

«Tinc una edat en què prefereixo les aliances 
temporals —va constestar la princesa—. No 
puc malgastar el meu temps, comprèn? Per 
això sento una flaca per en Rowley: les seves 
intencions són sempre deshonestes.»  


