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Da krigen i Jugoslavien bryder ud, søger den gamle partisekretær tilflugt i Hercegovinas bjerge. Ude ved
havet bliver hans hjemby, Dubrovnik, sønderbombet, og mens han venter på, at landet skal vende tilbage til

sig selv, kommer der brev hjemmefra: Hans kone er død.

Med modtagelsen af brevet hjemsøges han af tanker om, hvordan han har forrådt ikke blot kone og venner,
men alt, hvad han har troet på - og han genoplever sig selv, som han var, dengang han stadig bekendte sig til

sine idealer, og da han gav afkald på dem.

Således forfulgt af de valg, han har truffet i sit liv, tvinges han til at træffe en beslutning, som kan være fatal.

Det Dobbelte Land er en roman om det, der er nærværende overalt, hvor vi går og har været, og som er bærer
af vores liv og længsler. Om det, som er blindt og tavst, men som vi aldrig kan undslippe. Uden det ville vi gå

til grunde - og vi må kæmpe for det, myrde for det og ofre os for det.
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Da krigen i Jugoslavien bryder ud, søger den gamle partisekretær
tilflugt i Hercegovinas bjerge. Ude ved havet bliver hans hjemby,
Dubrovnik, sønderbombet, og mens han venter på, at landet skal

vende tilbage til sig selv, kommer der brev hjemmefra: Hans kone er
død.

Med modtagelsen af brevet hjemsøges han af tanker om, hvordan
han har forrådt ikke blot kone og venner, men alt, hvad han har troet
på - og han genoplever sig selv, som han var, dengang han stadig

bekendte sig til sine idealer, og da han gav afkald på dem.

Således forfulgt af de valg, han har truffet i sit liv, tvinges han til at
træffe en beslutning, som kan være fatal.

Det Dobbelte Land er en roman om det, der er nærværende overalt,
hvor vi går og har været, og som er bærer af vores liv og længsler.
Om det, som er blindt og tavst, men som vi aldrig kan undslippe.
Uden det ville vi gå til grunde - og vi må kæmpe for det, myrde for

det og ofre os for det.
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