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Rudolf II, kejsare över tysk-romerska riket och konung av Böhmen,
är paranoid, slösaktig och egensinnig. I 1500 - talets Prag,

kristendomens högsäte, styr han över en tom statskassa och ett hov
fullt av snyltare. Under tiden, i gettot, vägleder mystikern och siaren,
rabbinen Löw, sitt folk i en orolig tid av samlevnad mellan judar och

kristna, medan den förmögne finansiären Mordechai Meisl gör
affärer över hela Europa och har rykte om sig att äga en undangömd
skatt. Meisls vackra fru Esther skapar en förbindelse av annorlunda
slag mellan slott och getto: nattetid under stenbron, i drömmen,

slingrar sig hon och kejsaren tätt intill varandra under skenet av en
vit rosmarin och en röd ros. Bara genom att skilja blommorna åt kan
den höge rabbinen Löw bryta förtrollningen och befria staden från
Herrens vrede. "Nattetid under stenbron" är en tidlös berättelse om
makt och pengar, kärlek och hämnd av den store magiske realisten

inom tysk litteratur.

Röster om boken:

"Detta är ett genialt mästerverk."



Norrbottenskuriren

"Denna oavlåtligt fascinerande och vackra roman frammanar en hel
epok genom sina suggestiva och fantasifullt labyrintiska berättelser.
Men den växer också till en betraktelse över det förunderliga i att

leva som människa på jorden."
Sten Wistrand, Kulturdelen

"Här är en bok du inte får missa. Leo Perutz mästerverk från 1951
återutges nu på svenska, och det är en fantastiskt fantasifull roman.
Här finns en nyckel som låser upp den grå verkligheten och leder oss
till en förtrollad plats ... suveränt översatt av Sven Christer Swahn."

Jönköpings-Posten

"Jag läste om de första 70 sidorna efter ett litet uppehåll och jag njöt
och skrattade lika mycket som första gången. Och det är en bok som
jag skulle kunna läsa om bara för läsglädjen ... Jag rekommenderar

Perutz varmt till alla nyfikna bokmalar i vårt avlånga land."
Bloggen En trave böcker

"En betagande blandning av magi och skratt, av kaos och gudomlig
ordning. Mycket av det Perutz skriver om är odödligt"

The New York Times Book Review

"Leo Perutz är ett geni!"
Ian Flemming

"Perutz leder in läsaren i en förtrollad värld. En mycket mänsklig
bok av en mycket talangfull författare."

San Francisco Chroncile

"En triumf! En mästerlig roman från en storslagen författare."
Philadelphia Inquirer
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