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Journalist Steen Ramsgaard fortæller om den komplicerede konflikt, dens historiske rødder og dens
efterdønninger, som mærkes helt op til i dag.

Ramsgaard dækkede krigen for DR og i bogen genbesøger han nogle af stederne og taler med mennesker,
som på hver deres måde spillede en hovedrolle: Politichefen, som afslører, hvordan 8000 blev ofret for et

højere formål i Srebrenica. Retsmedicineren, som siden 1991 har identificeret lig fra massegrave.
Spindoktoren, som gjorde Milosevic til præsident. Obersten fra den jugoslaviske hærs kontraspionage, som
prøvede at holde sammen på Jugoslavien. Den bosniske kz-fange, som kom på forsiden af alverdens medier
og siden bosatte sig i Danmark. Den danske oberst Lars Møller om den fredsbevarende indsats og operation

Bøllebank – og mange flere.

Men krigen på Balkan er ikke en afsluttet historie. Uroen ulmer stadig. Kritiske medier underkues og trues.
Tidligere topfolk, der ved for meget, myrdes. Demokratiet står svagt – en del af løsningen findes formentlig i

EU, hvor indtil videre kun Slovenien og Kroatien er blevet optaget, men flere af landene er på vej.
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