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Bliv hvis du kan, rejs hvis du må Helga Flatland Hent PDF Tre barndomsvenner – Tarjei, Trygve og Kristian
– beslutter at lade sig hverve til de norske styrker i Afghanistan. Under en operation kører bilen på en

landmine, og drengene bliver dræbt på stedet. Hvorfor tog de overhovedet af sted? Og hvad med familien og
resten af det lille lokalsamfund, som får dem hjem i kister? Hvad bestemmer vores valg i livet? Bliv hvis du
kan, rejs hvis du må handler om at vokse op i, være omgivet af og bryde med en tryghed – som ikke længere
er tryg. Rammen er lokalsamfundet, som de tre drenge kommer fra. Bogen giver stemme til to af drengene,
som tog af sted og til to af dem, som stod dem nær. Det er en eksistentiel roman, følsom og varm, med en

stille desperation, med tavshed og knugende krav.

"Dette er ikke en roman om Slagtebænk Afghanistan. Det er snarere Flugtpunkt Afghanistan og ikke-krigen,
som er i centrum i et rørende portræt af ungdomsliv, modningsår, identitetssøgen og de folk, der befolker den
lille bygd. Bliv hvis du kan, rejs hvis du må er en poetisk titel, som både rummer en håbefuld anmodning og

en resigneret frisættelse. Det er en stærkt talentfuld debut af en ung forfatter med sans for psykologisk
portrætkunst." – Klaus Rothstein, Weekendavisen

"Gennem tre unge Afghanistan-udsendte soldaters død spejler norske Helga Flatlands fint lavmælte
debutroman vores liv med hinanden – herhjemme. Dygtigt fremskrevet og komponeret af Flatland, som siden
denne lille, fine debut har føjet to bind mere til. Lad os endelig få dem oversat. Om pårørende til danske
udsendte eller ligefrem faldne soldater får ekstra meget ud af romanen, kan jeg ikke bedømme. Men de får
under alle omstændigheder rigeligt, ligesom vi andre: en besindelse på, hvordan vi holder hinandens liv og

velfærd i vore hænder, både før og efter udstationeringen. Herhjemme, hver dag." – Søren Vinterberg,
Politiken, ♥♥♥♥

 

Tre barndomsvenner – Tarjei, Trygve og Kristian – beslutter at lade
sig hverve til de norske styrker i Afghanistan. Under en operation
kører bilen på en landmine, og drengene bliver dræbt på stedet.

Hvorfor tog de overhovedet af sted? Og hvad med familien og resten
af det lille lokalsamfund, som får dem hjem i kister? Hvad

bestemmer vores valg i livet? Bliv hvis du kan, rejs hvis du må
handler om at vokse op i, være omgivet af og bryde med en tryghed
– som ikke længere er tryg. Rammen er lokalsamfundet, som de tre
drenge kommer fra. Bogen giver stemme til to af drengene, som tog
af sted og til to af dem, som stod dem nær. Det er en eksistentiel
roman, følsom og varm, med en stille desperation, med tavshed og

knugende krav.

"Dette er ikke en roman om Slagtebænk Afghanistan. Det er snarere
Flugtpunkt Afghanistan og ikke-krigen, som er i centrum i et rørende
portræt af ungdomsliv, modningsår, identitetssøgen og de folk, der
befolker den lille bygd. Bliv hvis du kan, rejs hvis du må er en
poetisk titel, som både rummer en håbefuld anmodning og en

resigneret frisættelse. Det er en stærkt talentfuld debut af en ung



forfatter med sans for psykologisk portrætkunst." – Klaus Rothstein,
Weekendavisen

"Gennem tre unge Afghanistan-udsendte soldaters død spejler norske
Helga Flatlands fint lavmælte debutroman vores liv med hinanden –
herhjemme. Dygtigt fremskrevet og komponeret af Flatland, som

siden denne lille, fine debut har føjet to bind mere til. Lad os endelig
få dem oversat. Om pårørende til danske udsendte eller ligefrem
faldne soldater får ekstra meget ud af romanen, kan jeg ikke

bedømme. Men de får under alle omstændigheder rigeligt, ligesom vi
andre: en besindelse på, hvordan vi holder hinandens liv og velfærd i
vore hænder, både før og efter udstationeringen. Herhjemme, hver

dag." – Søren Vinterberg, Politiken, ♥♥♥♥
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