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indbyggere på en lille ø i Det Sydfynske Øhav synes at være de eneste overlevende i verden efter en

omfattende naturkatastrofe, tegner Birgit S. Nielsen et tidsbillede og et portræt af den farverige kunstner og
ukonventionelle kulturpersonlighed Karin Michaëlis, der tillige brugte en stor del af sit liv og sine midler til

at hjælpe mennesker i nød.
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