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Den kvinnelige dykkeren Hilke besøker sin barndoms øy for å slappe av etter en nervepirrende forbryterjakt.
Men hun finner stedet preget av en ulmende uro. Hele befolkningen organiserer seg i protest mot et
NATO-anlegg som gjør øya til et førsteklasses bombemål.
En dag dykker Hilke og vennen Vidar på et gammelt vrak. De sirkler rundt og observerer. Da får Hilke øye på
en helt annen og mer uhyggelig observatør. Med ett befinner det lille øysamfunnet seg i sentrum for
stormaktenes spill! Nervene tøyes til bristepunktet etter hvert som marerittet ruller fram og avdekker en
virkelighet langt mer rystende og skremmende enn noen kunne tenkt seg.
Det sentrale spørsmål blir: Hvordan kan vi bevare omsorg, kjærlighet, lokalmiljø og tilhørighet i en verden på
kanten av krig? Noen reagerer med vold, andre lammes. - Og forståelsen mellom Hilke og Vidar
kan den overleve?
En roman full av driv og dramatikk!
Origo er et samarbeidsverktøy for samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner.
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nytt vindu. Dagali.net. Kamera Dagali Flyplass, Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's
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