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den tyske Leipzig Prize samt shortlistet til Den internationale Man Booker Pris 2017. Den franske forfatter
Mathias Enards gennembrudsroman.Mens natten falder på over Wien, ligger musikologen Franz Ritter
søvnløs i sin seng og glider ind og ud af drømme og minder. Han har fået dårlige nyheder fra sin læge

og genbesøger nu de vigtigste kapitler i sit liv: den vedvarende fascination af Mellemøsten, de mange rejser
til Istanbul, Aleppo, Damaskus og Teheran og mødet med kunstnere, akademikere og orientalister. I centrum
står den store kærlighed til Sarah, en rasende intelligent fransk akademiker fanget i de intrikate spændinger
mellem Europa og Mellemøsten. Mathias Énard skriver lyrisk, intellektuelt og berusende om mødet mellem
øst og vest. ”En fantastisk, flygtig og excentrisk kærlighedserklæring til Mellemøstlig kunst og kultur” - Los
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