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danske middelalder gjort levende gennem en ung arkæologs opfindelse. Læseren bliver ført med arkæologen

tilbage til det værksted, hvor skriften blev opfundet for femtusind år siden i Mesopotamien, og til et
karteuserkloster i Nordsjælland, hvor munkene har streng tavshedspligt. Romanen handler om mennesker,

deres skæbner og sprog i et væv af levende og underholdende fortællinger, der overrasker og fascinerer. Hvor
personer i den ene tidsalder til forveksling ligner andre fra en anden tidsalder, selvom deres liv og

udfordringer former sig anderledes alt efter hvilken tid eller kultur de lever i. Det er en roman der på samme
tid underholder og gør os klogere på to forskellige historiske epoker, der spejler hinanden gennem deres

forhold til sproget, troen og forholdet mellem kønnene.
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