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Møt Douglas Peterson, 54 år. Han er en nokså vellykket mann. Bortsett fra at han føler seg gammel. Og at
livet hans går i oppløsning rundt ham. Kona Connie, som han elsker så høyt og har vært gift med i 21 år, har
nettopp fortalt at hun vil gå fra ham.
Sønnen Albie har blitt 18 og kan nesten ikke snakkes til lenger, og til høsten flytter han på college. Snart er alt
borte. De skal bare på ferie først. En siste ferie sammen, en siste ferie for «oss»: reisen gjennom Europas
storbyer som de har snakket om så lenge. Underveis skjønner Douglas at det er for tidlig å gi opp. Han legger
en plan: en plan for å vinne tilbake sin kones kjærlighet og gjenopprette forholdet til sønnen - ett steg av
gangen.
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produktsjefer og andre spesialister i Wenaas. Alle medarbeiderne. Her finner du kontaktinformasjon til Stena
Line Norge. KONTAKT +49(0)431-9099. Info.de@StenaLine.com Tel.: 0180 / 60 20 100 (20 ct. per call
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Bjølseth campingvogner. Deretter kom LMC, og har videre utviklet seg. Vi er skipsmeglere, spesialister på
nasjonalt og internasjonalt kjøp/salg av fiskefartøy. Vi formidler trålere, linebåter, snurpere, kystfartøy og
brønnbåter. SISU har et frittstående forhandlernett over hele landet. Du finner våre produkter på ca 200
utsalgssteder over hele landet. Finner du ikke en forhandler i ditt. Kontakt oss hvis du har spørsmål. AF
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