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Kennedy-brødrene Anders Agner Pedersen Hent PDF Den samlede fortælling om de tre legendariske

Kennedy-brødre, der på hver deres måde revolutionerede både Amerika og amerikansk politik.  I 1961 blev

John F. Kennedy indsat som USA’s præsident. Samme dag blev hans bror, Robert Kennedy, udnævnt til
justitsminister og året efter tog den yngste, Edward Kennedy, hul på sit virke i det amerikanske senat. Næppe
før i historien har tre brødre haft så stor indflydelse på den amerikanske politiske scene, og næppe før har tre

brødre været så intimt forbundet med amerikansk mentalitet og selvforståelse.   Journalist Anders Agner

Pedersen går i tekst og billeder i dybden med disse tre nærmest mytiske karakterer og skildrer dem både som
politikere og privatpersoner. Billedsiden står som det centrale omdrejningspunkt for teksten, der i samspil
giver et underfundigt indblik i brødrenes dagligdag. Vi følger deres livshistorie fra fødsel til grav og er med
ved store såvel som små begivenheder; begivenheder, som på godt og ondt var med til at forme dem som

mennesker. Gennem fotografernes linser nærmer vi os en dybere en forståelse af, hvad der gjorde dem, til de
ikoner, vi kender i dag.
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