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Desertørerne 2 er andet bind i Kim Blæsbjergs store trebindsværk om Danmark for lidt siden og lige nu. Med
udgangspunkt i familien Kappel Bruhn fortælles om 00’ernes nybrud – om konsekvenserne af Danmarks
krigsdeltagelse og tidens økonomiske muligheder. Kappel Bruhn Company er kommet styrket ud af
finanskrisen, og Christian tjener stadig stort på sine personlige investeringer. Men under væksten lurer en
række trusler – fra pressen og et ulmende oprør hos fabriksarbejderne i Asien, fra bagmandspolitiet og fra en
stadig større afstand mellem Julie og Christian. Simon er tilbage i Kabul. Han kommer med i den gruppe, der
hjælper gadebørn.
Han møder Kristin igen, og forholdet tager en ny drejning. I både gadebørnene og Kristin ser han et
modbillede til den familie, han kommer fra, men krigen snævrer sig langsomt ind om ham og forandrer alting.
Efter bruddet med Lea forsøger Mark at balancere mellem loyaliteten over for firmaet og sine følelser for flere
af medlemmerne af Kappel Bruhn-familien. Men han involverer sig i et nyt forhold, som kommer til at true
hans fremtid i både familien og firmaet. I Lemvig glider hans far længere ind i mørket - noget, der går ud over
hans mor og bror. Mark frygter, at både hans egen og Kappel Bruhn-familien er ved at gå i opløsning, og at
han er den eneste, der kan holde sammen på de to familier. Pressen skriver: »En folkelig og litterær
krøniketrilogi, der vil blive læst mange år fremover.« – Information »Kim Blæsbjergs ambitiøse samtidsroman

… imponerer.« **** – Politiken »Blæsbjergs projekt med triogien er ambitiøst … Indtil nu lykkes det godt.«
***** – Fyens Stiftstidende »[En] medrivende og fascinerende samtidsroman.« – Lokalavisen Vesterbro
»Desertørerne er et ærgerrigt opsat samtidsportræt.« – Weekendavisen »Med sine skiftende synsvinkler og
store persongalleri formår Blæsbjerg både at underholde og skrive tænksom samtidslitteratur, og han evner på
fornem vis at skabe den store familiefortælling, der går på tværs af flere generationer.« – Helsingør Dagblad
Dels bliver han forfremmet – og dels stiger. Udgiver af tegneserier, bøger. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003.
Udgiver af tegneserier, bøger. Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en
oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Desertørerne 3 er
afsluttende bind i Kim Blæsbjergs store samtidsroman om en families livtag med virkeligheden. Dels bliver
han forfremmet – og dels stiger. Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske Forår: I Syriens største by
Aleppo i den nordlige del af landet bliver der ofte rapporteret om adskillige. En fortælling om vækst og
udnyttelse. Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske Forår: I Syriens største by Aleppo i den nordlige del af
landet bliver der ofte rapporteret om adskillige. En fortælling om vækst og udnyttelse. Udgiver af tegneserier,
bøger. Desertørerne 3 er afsluttende bind i Kim Blæsbjergs store samtidsroman om en families livtag med
virkeligheden. Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske Forår: I Syriens største by Aleppo i den nordlige
del af landet bliver der ofte rapporteret om adskillige. Borgerkrigen i Syrien; Del af Det Arabiske Forår: I
Syriens største by Aleppo i den nordlige del af landet bliver der ofte rapporteret om adskillige. Antal sider:
[17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding. Korporal Blutch stiger i graderne på mere end én måde.
Udgiver af tegneserier, bøger. Er udkommet. Er udkommet. Dels bliver han forfremmet – og dels stiger.

