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Tjernobyl, to år efter atomulykken. Enmand kører på motorcykel mod byen Pripjat i den forbudte zone
omkring detnedbrændte kraftværk. I Kiev har han efterladt sin kone og dødssyge datter.Målet er den

lejlighed, de boede i sammen, inden de i al hast blev evakueret.Her vil han i ly af natten hente  noget med en
ganske særlig betydning for ham.

 

 

 

På vejen gør han holdt i en landsby hosgamle venner, som fortæller om selvlysende træer, om
oprydningsarbejdet, om dyrog mennesker, der er døde af mystiske sygdomme.

 

 

 

Antoine Choplin (f. 1962) er franskforfatter og kulturel iværksætter. Han har siden sin debut i år 2000 udgivet
16romaner og digtsamlinger, herunder Eftermørkets frembrud, som modtog Prix Roman France Télévisions i

2012. Denudkommer nu på dansk - 30 år efter Tjernobyl-ulykken d. 26. april 1986.
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