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En anden sol Ib Michael Hent PDF Forlaget skriver: Alexander er vokset op i troen på, at han er søn af en
afdød bedsteborger nord for København; men på sit dødsleje fortæller hans mor ham, at hans far er en russer,
der kom til Danmark under krigen.Alexander er ansat som forsker ved Københavns Universitet, men da han
får en stor og uventet arv, rejser han til Asien, hvor han møder den farlige og mystiske havkvinde Ichi. De
forelsker sig i hinanden, og hun fører ham ud på en rejse under havet og ind i en verden, der er lige så

spændende, som den er fantastisk: Her kan man kommunikere uden ord, her færdes man på kryds og tværs af
køn og anden identitet, her spiller kæmpeblæksprutter og en udødelig klassiker en fremtrædende rolle. Han
rekrutteres til en hemmelig ubådsmission, hvor man har de mest avancerede teorier om vores trængte klode
samt muligheden for dens overlevelse, ender med at flygte over hals og hoved - kun for at ramle ind i endnu
flere farefulde oplevelser i andre verdensdele.Og ind i det er flettet den smukkeste kærlighedshistorie fra
Alexanders ungdom, om hans forhold til barndoms-kæresten Benedikte med alle kunstnerdrømmene
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