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Møde i mol Lisbeth Nebelong Hent PDF Møde i mol er historien om tre mennesker, hvis liv blev forbundet
med atten forunderlige øer. Fra de som unge rakte ud efter stjernerne over Nordatlanten, til de som

midaldrende må indse, at ikke alt blev, som de havde forestillet sig. Noget er uigenkaldeligt forbi, mens andet
endnu kan nås.

Romanen er sidste, selvstændige værk i Lisbeth Nebelongs dansk-færøske trilogi. En fortælling om kærlighed
og venskab på tværs af tid og grænser. Om rejser, musik og stilhed. Og om udviklingen fra halvfjerdserne til

nullerne.

I gymnasiet i Tórshavn havde Lisa et intenst og uforløst forhold til færøske Kåre. Han ville gerne med til
Danmark. Hun turde ikke satse. Men hendes bror Erik bevarede kontakten. Tredive år senere står de hver især

over for store udfordringer: Lisa er blevet ekspert i ytringsfrihed og driver advokatfirma med sin mand i
København. Kåre, som satsede på musikken, er blevet cellist i Stavanger, norsk gift og far til to. Og mens

Muhammed-krisen ulmer i baggrunden, danner Færøerne ramme om et følelsesfuldt gensyn.
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