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Skulptørens verden Jørgen Misser Hent PDF Forlaget skriver: ISkulptørens verden er hovedpersonen, Anders
Bergman, billedhugger med en retsbevidsthed, der er dybt krænket over de alt for milde domme, som bliver
afsagt i sager med alvorlig personkriminalitet. Han vælger at tage sagen i egen hånd. I en stor gammel hangar

på Mols åbner han et skulptur- og oplevelsescenter, og i løbet af en årrække befolker han centeret med
skulpturer, der i hans bevidsthed eksisterer som "de næsten levende".

Hans kone føler stærkt med de voldsramte muslimske kvinder i landet, og sammen åbner de et krisecenter på
en nedlagt naboejendom. Efter en annoncekampagne og en pressekonference strømmer de muslimske kvinder
til centret, og en voldsom konfrontation mellem to vidt forskellige kulturer er uundgåelig. I samme tidsrum
bliver Israel mål for en regn af raketter affyret fra de arabiske nabolandes ørkenområder. Tusinder af israelere

går om bord på en sværm af småbåde og sætter kursen mod Danmark, der som det eneste land under 2.
verdenskrig gjorde en indsats for at redde deres jødiske medborgere.
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