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Noah V. Bjerg mener selv, at han er en helt almindelig mand på omkring 30. Han bor med sin hund Charlie
midt i Aarhus, i Ø-gadekvarteret, arbejder i et antikvariat, sætter pris på sine daglige vaner og har et godt og

næsten hjerteligt forhold til sine naboer i ejendommen, hvor han bor.
Alt ser ud til at være i den skønneste orden, men almindeligheden bliver i den grad udfordret, da han en

morgen bliver opsøgt af to missionærer og vinder en magisk biografbillet, der i bogstaveligste forstand fører
ham til Øst for Paradis og til den mystiske kvinde Daniela. Det er kærlighed ved første blik, men snart efter
står den pukkelryggede kæmpe Somnius på hans dørtrin med tre hellige indiske natsværmere, en hvid, en rød

og en grøn.
Disse møder er de første af en lang række mærkværdige optrin, der kulminerer med at antikvariatet, hvor han
arbejder, brænder. Gradvist bliver Noah spundet ind i et net af farer og bedrag, der overgår alt, hvad han

tidligere har erfaret og sætter hans eksistens på rystende prøver.
På sit eget - Løvens - forlag, har Brandt blandt andet udgivet Boris Vians syrede roman Dagenes skum og der
er ikke så lidt inspiration fra Boris Vian i romanen, der som en magisk rejsefører til Aarhus også kan lede

tankerne hen på Svend Åge Madsens Tugt og utugt i mellemtiden fra 1975.
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