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den 24-årige digter John Keats sammen med sin ven Joseph Severn til Rom. Keats lider af tuberkulose.
Lægerne mener, at det noget bedre klima i Rom vil være sundt for Keats. Efter en meget besværlig rejse med
sejlskib fra London kommer de to venner til Napoli, hvor de får at vide, at de skal ligge i Napolibugten i 10
dage i karantæne, fordi der har været et udbrud af kolera i London. Endelig i begyndelsen af november kan
de drage videre med æselkærre til Rom. Det tager yderligere en uge. Keats' venner har sørget for en lejlighed

på Den Spanske Trappe i Rom. Her bor de to venner i de næste fire måneder, mens John Keats får det
dårligere og dårligere. Læseren lever med i de to unge mænds liv i disse fire måneder. De diskuterer, kunst,
kvinder og livet og døden. Den 27. februar dør Keats i armene på Severn. Keats bliver begravet på den
protestantiske kirkegård i Rom. Nutildags kan man besøge hans grav og Keats and Shelley House på den
Spanske Trappe. Der er museum for den engelske digter Shelley og John Keats. Denne e-bog er på engelsk.

Foreligger også på dansk. Se venligst forlagetmunck. dk
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