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Der findes ingen helhed Helga Flatland Hent PDF Helga Flatland har begejstret både kritikere og læsere. Med
Der findes ingen helhed har hun afsluttet sin trilogi om bygden der mistede tre unge mænd som var udsendt i

Afghanistan.

Det er december 2012. Fem år er gået siden Tarjei, Trygve og Kristian blev dræbt af en vejsidebombe i
Afghanistan. Ragnhild, som er bygdens læge, ved en del om hvad der fik de unge mænd til at tage af sted, og

om hvad dødsfaldene har gjort ved dem som blev tilbage. Om hvordan livet bagefter tager sig ud for
forældreparret Karin og Hallvard, eller for Bjørn, som vendte tilbage med livet i behold – men uden

heltestatus.

Gennem Ragnhilds øjne ser man hvor forskelligt mennesker forholder sig til tab, erkendelse og overlevelse.
Hendes fortælling viser også hvordan den der hjælper selv kan blive afhængig af dem som skal hjælpes. Der

findes ingen helhed er en roman om forsoning, om livet efter en stor katastrofe og en stor sorg.

“Sidste bind i Flatlands fremragende trilogi er en stærk og medrivende roman om krigens meningsløshed og
konsekvenser. (-) Helga Flatland skriver intenst og medrivende, og denne trilogi om, hvad krig gør ved

mennesker, er noget af det absolut bedste, jeg har læst i mange år.” Litteratursiden

Ekstra Bladet ★★★★★

Berlingske★★★★★

Helga Flatland (f. 1984) er bosat i Oslo og har udgivet fire romaner. Bliv hvis du kan, rejs hvis du må er
hendes debut og første bind i trilogien. Bogen blev belønnet med Tarjei Vesaas’ debutantpris og

Ungdommens kritikerpris. Senest har hun udgivet romanen Vingebelastning(2015). Fik i 2015 Amalie Skram-
prisen.
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