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frihedskæmper, som under den tyske besættelse hjælper jøder over Øresund fra Nordsjælland til Sverige og
begår sabotageangreb mod værnemagerfabrikker. Han må have et øje på hver finger for ikke at blive fanget,
for det viser sig hurtigt, at de største fjender sjældent er tyskerne men de danske medløbere og opportunister,

som vil benytte enhver lejlighed til at stikke modstandsfolk og fedte sig ind hos værnemagten.

"Efterhånden som vi kom nordpå, gik vi ud fra den svenske kyst, og lysene gled bort bag os. Nu stod de og så
ud i mørket, hvor vi andre var forsvundet. Og på den danske kyst stod andre og ventede ..."

Hans Jørgen Lembourn (1923-1997) var en dansk forfatter, journalist og politiker. Lembourn debuterede som
skønlitterær forfatter i 1950 med romanen "Sandhedens forbandelse". Inspirationen til romanens handling

fandt han i Den Græske Borgerkrig (1946-1949), som han tidligere havde dækket i jobbet som journalist. I en
længere årrække sad han i Folketinget for Det Konservative Folkeparti (1964-1977), var formand for Dansk

Forfatterforening (1971-1981) og sad i Dansk Kunstråd (1978-1987).

Hans Jørgen Lembourns forfatterskab består af fiktionsværker såvel som essays.
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