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I år 1139 sendes den forældreløse Edgar fra Rochester, på befaling af kongen af Sicilien, til tidens berømte
lægeskole i Salerno. De år drengen bruger på at fuldende sin uddannelse, tilbringer han og hans

medstuderende bag skolens beskyttende mure, kun omgivet af lærere, duftende lægeurter og med en udsigt
over det glitrende blå hav.

Da den nyuddannede Edgar forlader lægeskolen for at følge med den franske kong Ludvig på det Andet
Korstog, der mislykkes så katastrofalt, bliver han - i sin blanding af begavelse og naivitet - hurtigt en brik i

hoffets kyniske intriger og et hjælpeløst offer i spillet mellem den vege konge og hans smukke,
handlekraftige dronning, Eleonore.

Om forfatteren:
Den prisbelønnede historiske roman Salernos sol er Anne-Marie Vedsø Olesens debutroman fra 2000. Siden
har hun bl.a. skrevet den anmelderroste trilogi om den ægyptiske gud Seth: Djævelens kvint, Tredje Ikaros og

Gudernes tusmørke, der udkom samlet under titlen Gudestorm i 2012. Samme år udkom også romanen
Glasborgen og operalibrettoen Orkestergraven, og i 2013 Dronningens dame, der er første bind i en

romantrilogi fra 1500-tallet om den handlekraftige Madeleine de Montdidier, der må kæmpe sig vej gennem
tilværelsen og kærligheden i én af europæisk histories mest dramatiske perioder.
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