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I augusti 1936 anländer den 35-årige Antal Szerb med tåg till
Venedig, första anhalten på en planerad resa där slutmålet är

Ravenna och San Vitale-kyrkans berömda mosaiker. Det blir en
nostalgisk och bitvis smärtsam färd, där Szerb tvingas omvärdera
inte bara sitt älskade Italien utan även sitt eget liv. Fascismens

framfart och det annalkande kriget kastar sin skugga på minnena av
det land som har haft sådan stark inverkan på honom. Och han anar

att detta mycket väl kan vara hans allra sista resa.

Det tredje tornet består av Antals Szerbs dagboksanteckningar från
hans italienska resa 1936.

Röster om boken:

"En charmerande liten bok." Östra Småland

"En liten pärla." Bloggen Kring böcker

"Missa inte den här boken om ni är sugen på en europeisk klassiker
som är allt annat än mossig!" Bloggbohemen



"Det kan tyckas omöjligt att Szerbs klokhet, intelligens och
generositet är bevarat i en bok skriven mitt i det fanatiska hat som
kom att förgöra honom. Det är ett smärre mirakel att vi har tillgång
till så många böcker av denne lågmälde gigant bland europeiska

författare."
The Wall Street Journal

"Det känns som om vi är ombord på tåget med Szerb och tittar över
hans axel då han gör sina anteckningar. På ett skickligt sätt flätar han
ihop Italiens tidlösa lockelse med iakttagelser av landets oroliga

tillstånd."
Publishers Weekly

"Nostalgin som genomsyrar Det tredje tornet har politiska förtecken,
sprungna ur en medvetenhet om Europas ödesdigra svängningar mot

fascismen och dess brist på tolerans av individuell frihet och
oliktänkande."
The Millions

"Antal Szerb är enav de stora europeiska författarna."
Ali Smith
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