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Den romerske kommissær Amadeo Bergamasco har forlagt sit arbejde til Roms Opera, men har vanskeligt ved
at tilpasse sig dette særprægede miljø. Dels er han selv nærmest tonedøv, og dels irriterer det ham, at de
aktører, der omgiver ham, er mindst lige så krukkede, forfængelige og poserende som han selv. Den opgave,
der kalder ham til opera-huset, er nok delikat, selv om det kun er et simpelt smykketyveri, men med
kommissærens vanlige tiltrækningskraft for dramaet udvikler det sig snart med både mordtrusler og drab.
Handlingen udvikles sideløbende med, at Verdi-operaen, "Othello" går over scenen, og nogle gange kan det
være svært – selv for "il commissario" – at skelne mellem, hvad der er opera og hvad der er realiteter. 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. "Alle sande venner af den forfængelige detektiv har en glædelig overraskelse
at se frem til." – Bris, B.T.
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