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Triesto. Viro havas kiel vivcelon la kolektadon de ĉiaj ajn armiloj – pafiloj, 
submarŝipoj, tankoj – por giganta muzeo de milito. Ĝi devas iĝi kolekto 
de ĉiu malbono en la mondo, dum ekster la muzeo ekzistos nur paco. 
La kolektisto, tamen, mortas en misteraj cirkonstancoj, kaj tial perdiĝas 
la parto de liaj notoj kiuj enhavas la nomojn de la kunlaborantoj en la 
Rizejo, itale Risiera di San Sabba, la koncentrejo en Triesto.

Post la morto de la kolektisto, Luisa Brooks surprenas la taskon ornami 
la muzeon. Ŝi estas la filino de juda patrino kaj nigrohaŭta usonano, 
militisto kiu estis en Triesto post la fino de la milito. Luisa obsediĝas 
pro la ideoj de la kolektisto pri milito kaj amo, kaj klopodas realigi 
lian muzeon, tiel, ke la homaj historioj post jarcentoj de perforto kaj 
detruiĝo ne estu perditaj.

Claudio Magris (1939) estas verkisto, tradukisto, recenzanto, univer-
sitata profesoro, kaj unu el la plej gravaj vivantaj filozofoj en Eŭropo. 
Li ricevis multajn premiojn pro sia laboro, inkluzive de la itala Premio 
Strega pro Microcosmi en 1997. En 2001 li ricevis la Erasmus-premion 
kaj en 2004 li ricevis la prestiĝan premion Princo de Asturioj.




