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I kväll ska 1 200 förväntansfulla passagerare åka på en kryssning mellan Sverige och Finland. Men det finns
något ondskefullt ombord på den här resan. Mitt i natten är färjan plötsligt avskärmad från omvärlden. Det
finns ingenstans att fly. Det finns inget sätt att kontakta land. Och du vet inte vem du kan lita på.
Mats Strandberg följer upp succén med Engelsfors-trilogin med en spännande skräckroman. Liksom i
Engelsfors blandas det socialrealistiska med det övernaturliga, på en plats som många svenskar har en relation
till. Här får vi lära känna både passagerare och personal. Den ensamma gamla kvinnan som söker äventyret.
Den avdankade schlagerstjärnan som leder karaokekvällarna. Mannen som tidigare jobbat ombord och nu
återvänder för att iscensätta ett spektakulärt frieri. Ordningsvakten som med sina tre kollegor försöker
kontrollera det dagliga kaoset ombord. De tolvåriga kusinerna som var bästa vänner innan en familjehemlighet
kom emellan dem.
Relationer sätts på prov. Vanliga människor tvingas bli hjältar. Men det som händer den här natten kan också
locka fram det värsta i dem.

Välkommen ombord på Baltic Charisma.

01.02.2017-31.01.
2018 : Priser(NOK).
01.02.2017-31.01.2018 : Priser(NOK) I våre caféer om bord kan vi tilby et utvalg av varmretter, dagens
middag, smørbrød, kaker, kioskvarer samt varm og kald drikke. Alt til hyggelige priser i et. Her finner dere
kart til ombordkjørig og billettlukene i Horten og Moss. Fergeruter og hurtigbåtrute til Lofoten. 03.07.2013
12:12 Når man er på reise gjennom Nord-Norge, er man ofte avhengig av båttransport for å få med seg alle.
Du kan betale på følgende to måter: betal for overfarten til betjeningen om bord i ferjen.
eller motta faktura i posten til bilens eier. Det tilkommer ingen. "Fra" må velges "Til" må velges; Utreise dato
må velges; Retur dato må velges; Ingen passasjerkategori er valgt; Ingen plassbestilling for enkeltpersoner
uten. Flakk Rørvik Nye takster 01.02.17: Kjøretøy

