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I 1862 mens den amerikanske borgerkrig raser, bliver præsident Abraham Lincolns elleve år gamle søn,
Willie, alvorligt syg af tyfus. Han dør efter blot nogle få dage, og den lille kiste lægges i en marmorkrypt.
Knust af sorg opsøger Lincoln om natten sønnens grav for at holde om den livløse krop. Hvad præsidenten
ikke ved er, at hans lille dreng befinder sig i bardo, en verden mellem livet og døden. Omgivet af en række

andre sjæle forsøger Willie at få kontakt med sin far for at fortælle ham noget vigtigt.

Lincoln i bardo udspiller sig over en nat og er komponeret som en symfoni af stemmer, døde som levende;
historiske som fiktive. Med sin debutroman har George Saunders skabt en uforglemmelig og vilter fortælling
om en families kærlighed og tab. Den stiller det eviggyldige spørgsmål: Hvordan kan vi leve og elske, når vi

ved, at alt det, vi har allermest kært, skal tages fra os?
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