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Motiveringen lyder: "En antik violin är den orgelpunkt kring vilken en familj och Europas historia rör sig
över sekler. Skuld, ondska och försoning tvinnas, bryts och förs samman, allt i en rytmisk och musikalisk

översättning av Jens Nordenhök, där solostycken i dur och disharmonier i moll, samlas ihop till inget mindre
än en stor europeisk roman."

När Adrià Ardèvol vid 60 års ålder får diagnosen alzheimer bestämmer han sig för att skriva ner sin
livshistoria innan sjukdomen får ett alltför starkt grepp om honom. Genom porträttet av den åtråvärda

Storionifiolen som på ett tvivelaktigt sätt hamnade i faderns ägo och som kom att påverka hela familjens öde
presenterar han en fascinerande krönika inte bara om sitt eget liv utan även om Europas historia under ett par
hundra år. Det blir en berättelse om Adriàs uppväxt som enda barn till en hårt arbetande far och en känslokall
mor. Om låtsaslekarna med de eviga följeslagarna, Black Eagle och Sheriff Carson. Om kärleken till Sara och
den livslånga vänskapen med barndomskamraten Bernat. Om skuld och försoning, och om den mänskliga

naturens ondska såväl som om livets och konstens skönhet.
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