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det skal gå. For han mister sin bedste ven, Jens, som skal gå i en anden

skole. Og hvad med alle de nye drenge, hvordan vil de tage imod ham?

Karl er fuld af bange anelser, men så får han hjælp fra uventet kant. En

dag, da han går tur langs Vesterhavet, finder han en helt speciel sten. Og

havet, som altid har været hans bedste ven, bliver hans redning, og de nye drenge får respekt for ham…

Cold Hawaii er en dragende historie om en dreng og hans fascination af

bølgerne og det lille fiskersamfund i Klitmøller, som i dag er en af

Europas mest eftertragtede surfer-spots.
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