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Radiosignalet Steffen Nohr Hent PDF Under en rasende efterårsstorm i 1958 bliver en ung mand involveret i
et slagsmål på en bodega, hvor han har søgt læ for regnen. Beværtningen er fuld af berusede søfolk, og i

selvforsvar gør han det værst tænkelige – han tager et andet menneskes liv. I et anfald af panik flygter han ud
i natten, og næste morgen kommer han mod alle odds med på et fragtskib, der har kurs langt væk fra

Danmark.

Dage bliver til måneder. Alt er godt.

Næsten.

Ni måneder senere opfanger skibet pludselig et mystisk radiosignal, der leder besætningen mod en afsides ø,
som ikke er opført på noget søkort. Usikker på hele situationen indvilger kaptajnen til sidst i at gå i land på

øen med ønske om at finde ud af, hvorfor tyske soldater udsendte et nødsignal herfra i 1944 ...

Tag med på en mørk rejse i Det Indiske Ocean, hvor bølgerne gemmer på gamle mysterier. Hvad er sandt, og
hvad er falsk? Langsomt bliver linjerne visket ud ...

 

Under en rasende efterårsstorm i 1958 bliver en ung mand involveret
i et slagsmål på en bodega, hvor han har søgt læ for regnen.

Beværtningen er fuld af berusede søfolk, og i selvforsvar gør han det
værst tænkelige – han tager et andet menneskes liv. I et anfald af

panik flygter han ud i natten, og næste morgen kommer han mod alle
odds med på et fragtskib, der har kurs langt væk fra Danmark.

Dage bliver til måneder. Alt er godt.

Næsten.

Ni måneder senere opfanger skibet pludselig et mystisk radiosignal,
der leder besætningen mod en afsides ø, som ikke er opført på noget
søkort. Usikker på hele situationen indvilger kaptajnen til sidst i at gå
i land på øen med ønske om at finde ud af, hvorfor tyske soldater



udsendte et nødsignal herfra i 1944 ...

Tag med på en mørk rejse i Det Indiske Ocean, hvor bølgerne
gemmer på gamle mysterier. Hvad er sandt, og hvad er falsk?

Langsomt bliver linjerne visket ud ...
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