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Indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2017. Vinder af Finlandia-prisen 2015. Syv kvinder er havnet i et
tomt, hvidt rum. Tiden, som vi kender den er ophørt. Gradvist slukkes deres fysiske behov, og det første de

mister, er evnen til at føle smerte og nydelse Mens de forsøger at forstå, hvad der er sket, fortæller de
hinanden deres historier. De syv kvinder kunne ikke være mere forskellige: Shlomith, en

performancekunstner fra New York, Polina, en regnskabschef fra Moskva, Rosa Imaculada, en hjertepatient
fra Brasilien, Nina, en fransk overklassekvinde der venter tvillinger, Wlbgis fra Holland, der har cancer,

Maimuna fra Senegal, der drømmer om at blive model, og den sidst tilkomne, syttenårige Ulrike fra Østrig.
Det er historier om misbrug og afhængighed, om udlængsel og hjemve, om fattigdom og rigdom – og om

længslen om noget andet. For hvad var det egentlig, det liv der blev levet. Oneiron er en fantasi om
sekunderne efter døden. I en levende og bevægende prosa undersøger Laura Lindstedt, hvad der sker, når

kvinderne endelig er frie af alle bånd, og de stumme gives en stemme. Pressen skriver: »En stærk kandidat til
Nordisk Råds Litteraturpris … det er bare at hengive sig til Lindstedts fabulerende, frodige og filosofiske
fortællekunst … et fabelagtigt værk. En sejr for romankunsten.« – Dagbladet  »En skamløs, rørende absurd
tilnærmelse til en tilstand, vi ved meget lidt om, mellemrummet, overgangen, øjeblikket hvor vi svæver

mellem liv og død … fortællekunst, indsigt, kundskab og rå fantasi i skøn forening.« – Fædrelandsvennen 
»En visionær bog.« – Marie Claire
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