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Kristian er fotograf. På grund af sit arbejde rejser han i hele verden, men han er også drevet af længslen efter
en kvinde, han engang har kendt. Da han bestiger bjerget Sagarmatha i Himalaya og bliver involveret i et
sneskred, kommer han i en vision i kontakt med yetierne, der bærer på stor klogskab og gammel visdom. Vi
følger ham rundt i verden på forskellige opgaver – blandt andet til Grønland, Stillehavet og Etiopien – mens
han forsøger at få klarhed over de episoder i hans liv, der førte frem til det skæbnesvangre møde. Ole Frøstrup
er født i 1936 og opvokset i Odense.
Han er uddannet journalist og debuterede som forfatter i 1982 med romanen "Yetiernes sang". Siden har han
skrevet mere end 30 bøger for både børn og voksne.
Did you know that the 4th Bramshill Hartley Wintney Scouts, Cubs and Beavers are one of the good causes
you can sup… https://t.
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