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Månesten Sj\u00f3n Hent PDF ÅRET ER 1918, og fra Reykjavik kan man se, hvordan udbruddet i vulkanen
Katla maler himlen flammefarvet. På trods af naturkatastrofer, manglen på kul og krigen der raser ude i den

store verden, går livet sin vante gang, og Island forbereder sig på at blive en selvstændig nation. DEN
SEKSTENÅRIGE MÅNE STEN lever for de film, der bliver vist i byens to biografer, Gamle Bio og Nye Bio.
Når han sover, drømmer han om filmene i variationer, hvor vævet af hændelser flettes sammen med tråde fra
hans eget liv. Når han er vågen, færdes han i udkanten af samfundet. DEN SPANSKE SYGE går i land i
Reykjavik, ti tusind bliver syge, og godt to hundrede mennesker dør. Epidemiens hærgen i den lille by

flænger den trygge, velkendte verden, og en anden mørkere og grummere virkelighed tager over. Den ender
med at blive en befrielse for Måne Sten. MÅNESTEN er en mesterlig lille roman, hvor vidt forskellige
verdener – film, seksualitet, en epidemi og en nations selvstændighed – bindes sammen i en smuk og

fortættet historie.
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