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Äntligen fred!
Kriget är slut och Steffi tar studenten.
Nu måste hon bestämma sig för var hon hör hemma. I Sverige, i Wien eller kanske hos släktingarna i
Amerika? Steffis val blir inte lättare av att Sven dyker upp, på själva fredsdagen, och känslor hon trodde var
döda vaknar på nytt. Öppet hav är den fjärde och avslutande delen i Annika Thors rosade serie om systrarna
Steffi och Nelli.
Fredsdagen i maj 1945. Göteborg firar och Steffi och Maj går med i den sjungande folkmassan. Men Steffi har
svårt att riktigt dela glädjen. Det var längesedan hon hörde av sin pappa och hon är smärtsamt medveten om
att tiden redan har runnit ut för väldigt många judar, för dem kom freden för sent. Samtidigt är hon jublande
ung, hon klarar sin studentexamen med glans och hon möter Sven igen. De inleder ett intensivt
kärleksförhållande.

Nelli är kvar på ön. Hon går ut folkskolan och vill inget hellre än att få stanna på ön hos tant Alma och farbror
Sigurd. Men vill de ha henne kvar? Hon är ju inte deras barn, inte på riktigt.
Då kommer ett kort från pappa! Han är vid liv, i Wien! De bestämmer sig för att börja ett nytt liv tillsammans
- i Amerika.
I böckerna om Steffi och Nelli skildras systrarnas livsöden - skolgång, vänskap, förälskelse, mognad - i
skuggan av kriget, gripande, men osentimentalt.Öppet hav är den fjärde och avslutande delen. Tidigare böcker
i serien ärEn ö i havet,Näckrosdammen ochHavets djup.

Radikalisering. Sunne og usunne varianter av islam. 07.06.2017. Jo, terrorfaren er høyere nå enn før, og
radikalisering har noe med islam å gjøre.

