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Paris år 2058. Christian K., barn af libanesiske forældre, opvokset i Canada, får adgang til Center for
Retrovision – et state of the art forskningscenter indenfor den nyeste teknologi til afspilning og analyse af
fortiden. Planen er at skrive en afhandling om "frygt og begær i krigszoner", med Beirut som case. Ikke et
helt tilfældigt valg, for på den måde kan Christian måske lære sine forældre at kende; faren har han aldrig
mødt, moren døde mens Christian var barn. Hvad han får at se i de to kældre, han monitorerer, er både

frastødende og fascinerende.

En usædvanlig (og usædvanlig læseværdig) crazy historie, der stiller tankevækkende, etiske spørgsmål om,
hvad vi egentlig bør vide om fortiden og hvad der skal til for at få en identitet.
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