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Afgrunden Kim Leine Hent PDF Marts 1918. Tvillingerne Kaj og Ib Gottlieb rejser til Finland for at deltage
som frivillige i borgerkrigen der netop er brudt ud deroppe, og deltager i stormen på byen Tampere. Efter
dette møde med krigen følger vi dem, hver for sig og sammen, i den lange fredstid, op gennem 20’ernes og
30’ernes tiltagende nazificering og uroligheder i Danmark og Tyskland, med afstikkere til Mellemøsten og
USA. Og med ét er de tilbage i krigen, i besættelsestid og modstandskamp, hvor de balancerer på en knivsæg
i deres legen kispus med Gestapo i Københavns gader. Men hvor er afgrunden; er den i krigen eller i freden,

eller er den et helt tredje sted? Afgrunden er en stor fortælling om krig og freden, om kærligheden og
drifternes veje og vildveje og om at være menneske i det onde 20. århundrede – og til hver en tid.
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