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står over for det første demokratiske valg. Midt i den feberagtige stemning møder vi Sar, en stille, sympatisk,
ung mand, som er kandidat for oppositionen, men i hemmelighed arbejder for en bevæbnet kommunistisk

magtovertagelse. Flere år senere vil verden komme til at kende ham som Pol Pot.

Nu kredser Sars tanker om den smukke og dragende overklassepige, Somaly. Udfaldet af valget afgør, om de
to kan få en fremtid sammen.Situationen tilspidses, da Sars højtstående politiske modstander, Sary, sætter

kampen ind om Somalys opmærksomhed. Og hun, der lige er blevet kåret til Miss Cambodja og lever som en
eventyrlysten guldfugl i bur, har selvfølgelig sin egen dagsorden. Det tragiske trekantsdrama kulminerer i
løbet af nogle sitrende, sommervarme uger, hvor statsapparatet efterhånden ikke skyr nogen midler for

hensynsløst at knuse sine politiske modstandere.

Sang til den storm som skal komme er Peter Fröberg Idlings længe ventede første roman. Den blev nomineret
til Augustprisen i sit hjemland og er udgivet i bl.a. Holland, England og Norge.
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