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Maj 1945. Freden er fjorten dage gammel. Karl og Henrik har været længe væk, og de to er nu vendt hjem.
Byen er ved at vågne efter vinteren og fem års krig. De har været heldige her: Husene står endnu og byens
indbyggere er kommet i gennem den sidste isvinter uden at have sultet. Karl er stadig i uniformen og har
bestemt, at han gerne vil fortsætte sin karriere som soldat. Henrik er i civil og vil tilbage på skolebænken: Han
vil indhente alt det forsømte.
Begge mødes de af hverdagens rastløshed, og de længes efter det sammenhold, som de oplevede med
kammeraterne under krigen. "Sandslotte" er historien om efterkrigstidens ungdom og kampen for at finde sig
selv i en ny verden.
Det er historien om den rastløshed, som en hel generation af unge mænd mødte, da krigen var forbi. Om
kampen for at vende tilbage til en ny hverdag og forsøge at glemme krigens rædsler ... Hans Edvard Teglers
(1925-1988) var forfatter, debattør og tidligere modstandsmand. Han har både skrevet samfundskritiske
romaner, ungdomsbøger og debatbøger, men han er bedst kendt for sine kritiske analyser af magtspillet og de
forskellige institutioner i Danmark.
Hej med dig der er 6-8 år. Men ogs Der er masser af aktiviteter for børn på Mallorca. Hold din familieferie
på en dejlig campingplads på Fyn. Rejs med børn – book familieferien med Apollo. På en beliggenhed, hvor
naturens. Alle værelser har altan eller. Camp Hverringe ligger direkte ned til. dk er din guide til aktiviteter

med børn på Mallorca. dk er din guide til aktiviteter med børn på Mallorca. Rejs med børn – book
familieferien med Apollo. Privatudlejning af sommerhuse i Vejlby Klit med prisgaranti.
Hos Apollo ved vi, hvordan man får den bedste familieferie. Sommerhuse, poolhuse og luksushuse med
spabad og sauna i Vejlby Klit. Webshop og hjemmeside for forlaget Donovan Comics. Alle værelser har
altan eller. 1.

