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fire skæbnesvangre dage på den sønderjyske ø i slutningen af Første Verdenskrig. Her starter nogle krigstrætte
tyske marinesoldater ifølge myten en revolution og udråber den mystiske overskræddergast Bruno Topff som
præsident af den kommunistiske republik Als. I 70 timer afskæres mikronationen fra omverdenen; imens

følger romanen adskillige skæbner, hvis tilværelse påvirkes på både godt og ondt af de politiske
omstændigheder. Ud over præsidentens gøren og laden fortælles blandt mange andre historien om en ung
idealistisk marinesoldat, en ældre fædrelandskærlig bagerjomfru, en liderlig kat samt en journalist, hvis

objektivitet bliver udfordret af de utallige rygter, som svirrer omkring på den aflukkede ø. Mens historikere
stadig i dag diskuterer, om republikken fandtes eller ej, tegner de personlige fortællinger et billede af

usikkerheden og fremtidshåbet, som eksisterede side om side ved krigens afslutning. Tilbage står en fabel om
umuligheden af at besidde sandheden om historiens mindre begivenheder.       
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