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Desertørerne er fortællingen om 00´ernes nybrud og forandringer, om to unge mænd der begge er involverede
i en magtfuld familievirksomhed. Den ene føres ind mod familiens inderste liv og væk fra opvækstens

skygger, den anden føres væk fra familien og ind i krigens meningsløshed.

Kappel Bruhn Company er en familieejet læder- og tekstilvirksomhed med eksplosiv vækst i mange lande i
Europa og Asien. Mark er en ung jurist, som har brudt sin sociale arv. Hans baggrund er en voldelig opvækst
i Vestjylland. Gennem forholdet til en af Kappel Bruhn-familiens døtre får han ansættelse i virksomheden,

opsat på at arbejde sig op i hierarkiet.
Simon, jævnaldrende med Mark, er en af Kappel Bruhn-familiens sønner. Han var kampsoldat, men valgte at
desertere fra krigen i Irak. Han lever efterfølgende som en slags selvvalgt udstødt af familien. Men krigen
indhenter ham, eller han lader sig drage imod den. Som hjælpearbejder for en amerikansk organisation

kommer han til Kabul på et længerevarende ophold og oplever en krig, der langsomt kværner sindene og ikke
er mindre knusende end de kampe, han undgik på slagmarken.
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