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Opbrud - en familiekrønike Peter Bogason Hent PDF Beretningen om forandringerne i familien Pedersens -
Far Bjørn (universitetslærer), Mor Cecilie (journalist og brevkasseredaktør), Line og Mads - liv fra Murens

fald i 1989 til Finanskrisen i 2008, fra "9 til 5" samfundets kedsommelige tryghed til det internationaliserede,
usikre, men spændende liv uden faste holdepunkter. Disse skift passer Cecilie og Mads som hånd i handske,
mens Bjørn og Line må kæmpe med sig selv og deres omgivelser for at tilpasse sig. To af dem må desuden
kæmpe med en redaktør Andersens me too tilbøjeligheder fra før #MeToo. Vi møder familien fem gange: i
1989-90 ved murens fald, i 1996 ved Dianas død, i 2001 med terrorangrebet "nine-eleven", i 2004 under
Tsunamien, og i 2008 under finanskrisen. Cecilie udvikler en succesfuld business på internettet, og Mads
udforsker de nye kommunikationsformers muligheder. Bjørn støder ind i problemer i sin universitetsverden,
specielt med to kvindelige kolleger i Danmark og Sverige, og han bliver anklaget for plagiering. Line søger
de postmoderne udfordringer, men må sande, at hun befinder sig bedst som mor og som ejer af et madsted på

Nørrebro. Forholdet mellem de to ægtefælles spændes til det yderste, og Bjørn må opleve en finansiel
katastrofe, mens Cecilie scorer kassen. Mads møder i USA under angrebet på World Trade Center latino-
pigen Blanca, og de indleder et forhold, der får store konsekvenser, som får en – i hvert fald foreløbig –

løsning ved Cecilies mellemkomst.
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