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baggrund for skildringen af de indbyrdes relationer mellem tre generationer af en københavnsk familie. Deres
problemer med kærligheden og deres forhold til de politiske omvæltninger kommer under kærlig behandling i
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dag- og ugeblade. Debutromanen Opbrud i oktober (1966) udspiller sig desuden i Rhodesia og er en
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romaner kendetegnet ved en omhyggelig komposition og elementære spændingsmomenter. Synsvinklen er
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