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Følg personerne fra Giganternes fald og deres børn i de dramatiske år omkring 2. verdenskrig. En storslået
historisk fortælling fortalt gennem gribende familieskæbner, om kampen for frihed og demokrati, om krig og
kærlighed. Verdens vinter er andet bind i Ken Folletts store trilogi om det 20. århundrede fortalt gennem fem

familier - to engelske, en tysk, en russisk og en amerikansk.

Børnene fra Giganternes fald er nu næsten voksne, og vi følger dem og deres forældre i årene omkring
Depressionen, Den spanske borgerkrig og 2. verdenskrig - tæt på magtens centrum, på slagmarkerne og i

kampen for overlevelse hjemme i byerne. Follett fortæller igen levende og engageret om de store
verdenshistoriske begivenheder gennem en række gribende skæbner, som mødes og skilles, krydser hinanden

på tværs af kontinenter og er med til at præge historiens gang.
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