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MY BRILJANT FRIEND – SEIZOEN 2 

 

Na ‘De geniale vriendin’ is dit seizoen gebaseerd op het tweede boek ‘De nieuwe achternaam’ (een 

samenwerking tussen de Amerikaanse kabelzender HBO en de publieke omroep RAI) van Elena 

Ferrante, de Italiaanse auteur die met haar Napolitaans vierluik (gezien door de ogen van twee 

vrouwen) miljoenen lezers in de ban houdt. In ‘De geniale vriendin’ maken we kennis met Lila Cerullo 

(Gaia Girace), de intelligente dochter van schoenmaker Cerullo. Na de lagere school verbiedt hij haar 

verder te studeren. Elena Greco (Margherita Mazzucco) is haar jeugdvriendin. Met succes rondt ze 

haar lagere school af. Beiden groeien op in een door mannen gedomineerde Milanese volkswijk. 

In ‘De nieuwe achternaam, is Lila, om aan haar armoedig bestaan te ontsnappen op haar zestiende 

gehuwd. Haar nieuwe achternaam maakt echter dat ze nog maar amper een eigen persoonlijkheid 

heeft. Beide vriendinnen verliezen elkaar uit het oog, maar vinden elkaar terug tijdens de 

zomermaanden in Ischia. Elena ziet dat Lila een slecht huwelijk heeft en haar persoonlijkheid volledig 

aan het kwijtspelen is. Tevens is het gedrag van Lila’s echtgenoot, de louche zakenman Stefano, verre 

van liefdevol. Hoewel haar huwelijk zwaar onder druk komt te staan kan Lila niet beslissen om aan 

haar luxe leventje een eind te maken. Zo fulmineert ze tegen Elena : ‘Snap je nu in welke leugen ik 

ben beland Het bevalt met niet wat ik heb gedaan en wat ik doe. Daarom wil ik het geld, verworven 

op en oneerlijke manier, op mijn manier gebruiken.’ Elena weet niet hoe ze haar vriendin kan helpen. 

Want zelf heeft ze het niet gemakkelijk. Ze twijfelt of ze wel universitaire studies zal aanvatten gezien 

haar eenvoudige afkomst. Lila blijft haar  aanmoedigen : ‘Denk erom dat je moet slagen met een 8 of 

hoger! Elena belooft haar stellig dat ze zich met hart en ziel zal inzetten. Wanneer Nino Sarratore een 

briljante student op de proppen komt, komt de vriendschap tussen beide jonge vrouwen, in het 

gedrang. 

Vooraleer het uitkijken is naar de adaptaties van de twee overige delen Wie vlucht en wie blijft en 

Het verhaal van het verloren kind  zal eerst mateloos genieten van My Briljant Friend – Seizoen 2 (8 x 

50 min), een meeslepende, emotionele rollercoaster. 

My briljant friend – seizoen 2 : regie Saverio Costanzo & Alice Rohrwacher; scenario  Elena Ferrante, 

Francesco Piccolo, Laura Paolucci & Saverio Costanzo. 
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