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kulmination i ungdomsoprørets år 1968. Et stort panorama skrevet for radio med balancen lagt imellem den
historiske dokumentation, den realistiske fiktion og det stadige spil mellem fædre og sønner, mødre og døtre,
venner og veninder, onkler og tanter, overordnede og underordnede, herrer og slaver. Det spil vi alle er fælles

om.

Tredje bind. Boom!: Biler, fjernsyn, stereo, whisky, sex, tempo, stress – den ny tid er kommet, og det virker
som om ingen kan få nok. De ny modeller udskiftes hurtigt med andre ny, og familien Vestervang prøver at
følge med så godt den kan. Jan Erik Vestervang kaster sig ud i eventyret med opsmøget sjæl, appetitten er der
ikke noget i vejen med, men af og til er tømmermændene slemme og bondeangeren tynger. Velstanden stiger,
en del stiger den også til hovedet, dog drager en bekymret og engageret skare i påskesnefoget fra Holbæk til

København. Make Love, not War! er atomkampagnens motto.
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