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To 13-årige tvillingebrødre skal bo hos deres bedstemors hus langt ude på landet, hvor de skal være, fordi
deres mor ikke længere kan skaffe mad til dem i byen. Der er krig, deres far er ved fronten, ingen ved, om han

er død eller levende. En brutal, smuk og vigtig krigsroman om det krig kan gøre ved mennesker.

 

En ikke navngivet krig, et ikke navngivet sted, en bedstemor, der bliver kaldt for Heksen, og som er
alkoholiseret og ondskabsfuld. Lucas og Claus tænker ens og agerer ens, og i de  uvante omgivelser tvinges
de til at finde en måde, hvorpå de kan overleve. De  indser at for at kunne håndtere de voksnes absurde og

inhumane verdensorden, må de afstå fra enhver form for medfølelse og barmhjertighed og agere følelseskoldt
og afstumpet. De fører en krigsdagbog over alt det, de oplever, og når de nedfælder begivenhederne

overholder de deres agenda: en prosa helt fri for følelser,nøjagtig og objektiv. Agota Kristofs fortælling
om det europæiske drama  og de lidelser, det medførte, fortælles i vi-form, hvilket på en gang er anonymt og
koldt og samtidigog gribende, fordi det viser brødrenes fællesskab og dybe afhængighed af hinanden. Bogen
består af Det store stilehæfte, Beviset og Den tredje løgn, der her er samlet i én bog og udkommer med forord

af Jonas T. Bengtsson i Rosinantes klassikerserie.

 

"En af de mest gennemborende krigsromaner undertegnede nogensinde har læst. Skrevet i et tæt og renset
sprog, uden patos eller sentimentalitet, er den noget af det mest realistiske, der overhovedet er skrevet om
krig ... Smuk som en diamant. Med flere tårer end en sæbeopera. Agota Kristofs tre bøger om vor egen tid er

helt nødvendig læsning." - Klaus Lynggård
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