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Hans Broges Bakker Christian Haun Hent PDF Året er 1979. Europa er på fjerde årti styret fra et

nationalsocialistisk Berlin. I Aarhus møder vi de tidligere skolekammerater Snorre Mikkelsen og Sebastian
Nielsen. De er gledet fra hinanden siden det meste af universitetet blev nedlagt for tre år siden. Snorre bor

isoleret i et kolonihavehus uden nogen familie �hans mor blev henrettet under udrensninger i 50´erne, hans far
er ukendt �og han har ikke rigtigt noget tilbage at miste. Sebastian har kone og to børn, men føler sig også
fanget i et pressende tomrum, uden dog at vide om det er en personlig ulykke eller en historisk smerte han

føler. Da en velhavende forfatter med planer om oprør sætter sig i kontakt med Snorre og påstår at
miraklernes tid ikke er forbi, kommer både Snorre og Sebastian i sikkerhedstjenestens søgelys, og

begivenhederne tager fart mod en overraskende slutning, der både er tragisk og befriende.
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