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litteraturvidenskab i forlængelse af aftjent værnepligt, men ender i
stedet som officer og diplomat. Som FN-observatør i Mellemøsten
patruljerer han sammen med en irsk kollega i et område, hvor der
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frihedsbevægelser. Her bliver han vidne til en forbrydelse, hvis
følgevirkninger får vidtrækkende konsekvenser. Mark er gift med
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