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Fordrivelsen Astrid Saalbach Hent PDF Andreas Ruud Christensen er en succesrig virksomhedsleder et sted i
fyrrerne. Med sin kone og sine to børn tager han på skiferie i Alperne, men er mindst lige så optaget af sin

mobiltelefon som af familien. En dag standser han midt på en af pisterne for at læse en sms og bliver
torpederet af en ung mand på snowboard. Da han efter nogle dage begynder at vågne, er dele af hans

hukommelse forsvundet, noget for altid, og hans personlighed forandret. Alle andre ved tilsyneladende mere
om ham, end han selv. Han kæmper for at få sit liv tilbage, men afstanden til omgivelserne bliver mere og

mere tydelig. Også til familien; hvad Andreas ikke selv husker, har hans kone imidlertid fundet ud af. Det får
svære konsekvenser, og efterhånden må han se sig fordrevet fra både familie, arbejde - og sig selv.
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