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I en verden på randen af sammenbrud er der kamp om resurserne, og magthaverne i Oplandet holder
befolkningen i et jerngreb. Aik har forsøgt at gå imod magthaverne, blandt andet ved at samarbejde med
oprørsgruppen Àlibertá. Men nu er gruppen så godt som opløst, og hans gode ven Ken har sluttet sig til

banderne i deres hjemby, Store F.

Under stor fare kæmper Aik og hans hjælpere fra Region Syd sig tilbage til Store F og kontakter resterne af
Àlibertá i håb om at kunne få Ken til at skifte mening. Det håb smuldrer dog hurtigt, og snart er Aik og de
andre på flugt fra både myndighederne og banderne. Det eneste sikre vil være at lade byen bag sig for altid,

men Aik har givet Ken et løfte, som ender med at sætte alles liv på spil.

DEN SOM HUSKER er tredje og sidste bind i serien Terra Nova.
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