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SEZNaM POSTaV 
SE ZMÍNKaMI O UDÁLOSTECh  

Z PŘEDCHOZÍCH DÍLŮ

Cerullovi (rodina příštipkáře):
Fernando Cerullo, švec, Lilin otec. 
Nunzia Cerullová, Lilina matka. 
Raffaella Cerullová, řečená Lina nebo Lila. Na-

rodila se v srpnu 1944. V šestašedesáti letech 
z Neapole beze stopy zmizí. Jako mladičká se 
provdá za Stefana Carracciho, ale o jedněch 
prázdninách se na Ischii zamiluje do Nina 
Sarratora, kvůli kterému manžela opustí. Po 
ztroskotání soužití s Ninem a narození syna 
Gennara řečeného Rino Lila od manžela ode-
jde definitivně, když zjistí, že se Stefanem če-
ká dítě Ada Cappucciová. Odstěhuje se s En-
zem Scannem do San Giovanni a Teduccio, 
odkud se po několika letech vrátí i s Enzem 
a Gennarem zpátky do čtvrti.

Rino Cerullo, Lilin starší bratr. Je ženatý se Ste-
fanovou sestrou Pinucciou Carracciovou a má 
s ní dvě děti. Lilino první dítě se jmenuje Ri-
no právě po něm.

Další děti.

Elena
Ferrante
Geniální
přítelkyně

SEZNAM POSTAV SE ZMÍNKAMI 
O UDÁLOSTECH
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Grecovi (rodina vrátného):
Elena Grecová, řečená Lenuccia nebo Lenù. Na-

rozená v srpnu 1944, vypravěčka dlouhého 
příběhu, který právě čteme. Elena po obecné 
škole dál studuje se stoupajícím úspěchem, 
a nakonec odpromuje na Scuola Normale 
v Pise, kde se seznámí s Pietrem airotou, za 
kterého se po pár letech provdá a odstěhuje 
se s ním do Florencie. Mají spolu dvě dcery, 
Adele řečenou Dede a Elsu, ale Elena je man-
želstvím zklamaná a nakonec dcery a Pietra 
opustí, když si začne románek s Ninem Sarra-
torem, kterého miluje už od dětství.

Peppe, Gianni a Elisa, Elenini mladší sourozen-
ci. Elisa navzdory Elenině nesouhlasu začne 
žít s Marcellem Solarou.

Otec, vrátný na radnici.
Matka, žena v domácnosti. 

Carracciovi (rodina dona Achilla):
Don Achille Carracci, šmelinář a lichvář. Byl za-

vražděn.
Maria Carracciová, manželka dona Achilla, mat-

ka Stefana, Pinuccii a alfonsa. Dcera Stefana 
a Ady Cappucciové se jmenuje po ní.

Stefano Carracci, syn nebožtíka dona Achilla, 
obchodník a Lilin první manžel. Nespokoje-
ný s bouřlivým manželstvím s Lilou, navá-
že vztah s Adou Cappucciovou a posléze s ní 
začne žít. Otec Gennara, kterého má s Lilou, 
a Marie narozené ze vztahu s Adou.

Pinuccia, dcera dona achilla. Provdá se za Lili-
na bratra Rina a má s ním dvě děti.

Alfonso, syn dona Achilla. Po dlouhém zasnou-
bení se spíše neochotně ožení s Marisou Sarra-
torovou.
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Pelusovi (rodina truhláře):
Alfredo Peluso, truhlář a komunista. Zemřel ve 

vězení.
Giuseppina Pelusová, Alfredova oddaná manžel-

ka. Po jeho smrti spáchá sebevraždu.
Pasquale Peluso, nejstarší syn alfreda a Giuse-

ppiny, zedník, militantní komunista. 
Carmela Pelusová řečená Carmen. Pasqualova 

sestra, dlouho chodila s Enzem Scannem. Poz-
ději se provdá za pumpaře z hlavní ulice a má 
s ním dvě děti.

Další děti.

Cappucciovi (rodina šílené vdovy):
Melina, vdova, příbuzná Nunzie Cerullové. By-

la milenkou Donata Sarratora a po skončení 
jejich vztahu skoro přišla o rozum.

Melinin manžel, zemřel za nejasných okolností.
Ada Cappucciová, Melinina dcera. Byla dlouho 

zasnoubená s Pasqualem Pelusem, stane se 
milenkou Stefana Carracciho, se kterým začne 
žít. Z jejich vztahu se narodí holčička Maria.

Antonio Cappuccio, její bratr, automechanik. 
Chodil s Elenou. 

Další děti.

Sarratorovi (rodina železničáře-básníka):
Donato Sarratore, velký donchuán, byl milencem 

Meliny Cappucciové. Elena s ním jako mladič-
ká dívka přijde o panenství na pláži v Ischii, 
přinutí ji k tomu bolest, kterou jí působí vztah 
Nina s Lilou. 

Lidia Sarratorová, Donatova manželka.
Nino Sarratore, nejstarší z dětí Donata a Lidie, 

udržoval dlouhý tajný poměr s Lilou. Je ženatý 
s Eleonorou, s níž má syna Albertina, naváže 
vztah s Elenou, která je také vdaná a má dcery.
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Marisa Sarratorová, Ninova sestra. Je provdaná 
za alfonsa Carracciho. Stane se milenkou Mi-
chela Solary, se kterým má dvě děti.

Pino, Clelia a Ciro Sarratorovi, mladší děti Do-
nata a Lidie.

Scannovi (rodina zelináře):
Nicola Scanno, zelinář, zemřel na zápal plic.
Assunta Scannová, Nicolova manželka, zemře-

la na rakovinu.
Enzo Scanno, syn Nicoly a assunty. Byl dlouhou 

dobu zasnoubený s Carmen Pelusovou. Když 
se Lila rozhodne odejít navždy od Stefana, po-
stará se o ni i o jejího syna Gennara a odveze 
je, aby s ním žili v San Giovanni a Teduccio.

Další děti.

Solarovi (rodina majitele baru Solara s cuk-
rárnou):

Silvio Solara, majitel baru s cukrárnou.
Manuela Solarová, Silviova manželka, lichvář-

ka. Jako stará je zabita na prahu svého bytu.
Marcello a Michele Solarovi, synové Silvia a Ma-

nuely. Marcella v mládí odmítne Lila, on začne 
po letech žít s Eleninou mladší sestrou Elisou. 

Michele je ženatý s Gigliolou, dcerou cukráře, 
a má s ní dva syny, jeho milenkou je Marisa 
Sarratorová, se kterou má další dvě děti. Dál 
je ale chorobně posedlý Lilou.

Spagnuolovi (rodina cukráře):
Pan Spagnuolo, cukrář z baru Solara s cukrárnou.
Rosa Spagnuolová, cukrářova manželka.
Gigliola Spagnuolová, cukrářova dcera, manžel-

ka Michela Solary a matka jeho dvou synů.
Další děti.
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Airotovi:
Guido Airota, profesor řecké literatury.
Adele, jeho manželka. 
Mariarosa Airotová, starší dcera, profesorka dě-

jin umění v Miláně.
Pietro Airota, mladý univerzitní profesor. Ele-

nin manžel a otec Dede a Elsy.

Učitelé:
Ferraro, učitel z obecné školy a knihovník. 
Olivierová, učitelka z obecné školy. 
Gerace, profesor na nižším gymnáziu.
Galianiová, profesorka na gymnáziu. 

Další postavy:
Gino, lékárníkův syn. Elenina první známost. 

Vůdce fašistů ze čtvrti, je přepaden a zabit 
před svojí lékárnou.

Nella Incardová, sestřenice učitelky Olivierové.
Armando, lékař, syn profesorky Galianiové. Je 

ženatý s Isabellou, se kterou má syna jmé-
nem Marco.

Nadia, studentka, dcera profesorky Galianiové, 
chodila s Ninem. Jako militantní politická ak-
tivistka se sblíží s Pasqualem Pelusem.

Bruno Soccavo, kamarád Nina Sarratora a dě-
dic rodinné továrny na uzeniny. Je zabit ve 
své vlastní továrně.

Franco Mari, Elenin kluk v prvních letech uni-
verzitního studia, stal se z něj politický akti-
vista. Při přepadení fašisty přijde o oko.

Silvia, univerzitní studentka a politická aktivist-
ka. Má syna Mirka, který je plodem její krátké 
známosti s Ninem Sarratorem.


