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Hanna och Judit är systrar. Men arbete och familjeliv har gjort sitt. De är utarbetade, nednötta till varpen,
dränerade på kraft. De måste göra något, för att rädda sig, för att inte gå under. Om man säljer allt och vågar
språnget? Bara ger sig av? Hur länge kan man då leva långt borta i Söderhavet? Bland tusentals obebodda öar
finner de den ö som ska komma att bli deras egen, eftersom den är ingens.
Nu ska de få prata färdigt, vila, läka sig. Nu ska de hitta tillbaka, börja om. Äntligen finner de lugnet, äntligen
lever de enbart i nuet. Äntligen har de tid att räkna alla stjärnorna på himlavalvet.
Men i samvaron på den rofyllda ön luckras förseglingarna långsamt upp.
Det Hanna och Judit hade hoppats lämna bakom sig hinner i stället ifatt dem. Samtalen färdas i allt
bräckligare farkoster, driver systrarna till att demaskera sina sanningar. Till sist nalkas den fara som ska tvinga
dem att kämpa för sina liv. Tillsammans. Eller var och en för sig. En egen strand är en roman om
flyktdrömmar, fast man redan har flytt. Om konstens och kärlekens janusansikten. Om att gå sönder, och ändå
gömma sin dröm.
Har du behov for rekreation, f. Har du behov for rekreation, f. Check udsigten hernede fra vores Webcam.

Har du behov for rekreation, f. I den gamle strandfogedgård med egen badestrand udlejes lækre ferieboliger,
beliggende direkte ved vandet på solskinsøens smukkeste klippekyst. 295,- VIND EN UGES
SOMMERFERIE. Vil du have en campingferie på en 5-stjernet campingplads med badeland, restaurant,
strand og masser af gode faciliteter på Fyn. Vemmetofte Kloster har siden 1971 drevet en moderne 3 stjernet
campingplads. 100 pladser til camping og 25 hytter. efter et sygehusophold. Mangler I jeres egen
campingvogn. 9. Attraktiv Strand-Camping på Fyn. Bare rolig, I kan leje en opstillet luksuscampingvogn
med møbleret fortelt hos os. Vemmetofte Strand Camping er beliggende inde i Strandskoven med 100m skov
som læbælte til Faxebugten.
295,- VIND EN UGES SOMMERFERIE. Hel sæson kr. Här kan du avnjuta allt från frukost, brunch och
lunch till vår afternoon tea ”After One” eller grymma after work ”After Five”. eks. Adopter en strand er et
nytt tiltak mot marin forsøpling som skal bidra til regelmessig og kontinuerlig rydding av et omfattende antall
norske strender, øyer og områder langs vassdrag og innsjøer. 100 pladser til camping og 25 hytter. Ballehage
Havbad er en af landets ældste havbadeanstalter fra 1929 beliggende syd for Varna ved Skåde
Skov/Marselisborgskovene.

