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1968 Jan Guillou Hent PDF 1968: Modstanden mod Vietnamkrigen vokser til en venstreradikal bølge, der

skyller ind over det politiske og kulturelle landskab og ændrer det for altid. Eric Letang, tredje generation af
familien Lauritzen, er nyuddannet jurist og glødende politisk engageret. Som ung fuldmægtig i det berygtede
advokatfirma Henning Sjöstrand oplever han, hvordan juraen kan bruges til både godt og ondt. Hans første

store sag fører ham ud i Europa den varme sommer, da de røde faner dominerer i gaderne i Paris, og drømmen
om socialisme med et menneskeligt ansigt bliver knust i Prag. En langvarig arvestrid har splittet familien
Lauritzen og sat en stopper for de fælles juleaftener i Villa Bellevue og sommerferierne på Sandhamn, men
Eric og Henning, der tilhører hver sin gren af familien, mødes til en Vietnamdemonstration og bliver venner.
For dem er den fælles kamp for socialismen vigtigere end gamle arvestridigheder. 1968 er en roman om en

omstridt epoke, skrevet af en forfatter, der selv befandt sig midt i begivenhedernes centrum.
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