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Men han er ikke forpligtet Terese D\u00f8ssing Hent PDF Det er sommer i Europa, men under solen raser den
største religionskrig i umindelige tider. Byer sprænges i luften, mennesker overfaldes og myrdes, og midt i
dette kaos er den danske pige Katrine på flugt ned gennem Europa. Hjemlandet er blevet invaderet af

katolske styrker, hendes far er forsvundet, og hun er desperat efter at komme væk fra krigen. I Italien møder
hun soldaten Flash, der er deserteret, og Katrine beslutter sig for at stole på ham, selvom han er mærkelig og

helt klart skjuler noget for hende. Sammen begiver de sig på vej ud af Europa i håbet om at komme i
sikkerhed. Dette viser sig dog at være en noget nær umulig rejse at gennemføre. Ikke alene må de kæmpe
mod sulten og tørsten, men også mod alle de mennesker der mener, at det er i orden at slå ihjel i Guds navn.
Uddrag af bogen: “Hvordan har du det?” spurgte han. Det røg bare ud af munden på ham, og han ønskede

næsten, at han kunne tage det i sig igen. “Jeg havde aldrig regnet med, at mit liv skulle blive sådan her, det er
jo noget, der sker for andre, ikke?” sagde hun med skælvende stemme. “Det tror man.” “Ja, men måske …”
hun tøvede et øjeblik, “nogle gange tænker jeg på, om det her er Guds straf for, at jeg ikke tror på ham.” “Der
findes ikke nogen Gud, Katrine. Det kan der simpelthen ikke gøre.” Om forfatteren: Terese Døssing (født

1995) går til daglig på Nykøbing Katedralskole i 3. g. Hun har, siden hun var helt lille, været glad for at finde
på historier, og så snart hun lærte at skrive, begyndte de at komme ned på papir. Nu debuterer hun med

romanen Men han er ikke forpligtet.

 

Det er sommer i Europa, men under solen raser den største
religionskrig i umindelige tider. Byer sprænges i luften, mennesker
overfaldes og myrdes, og midt i dette kaos er den danske pige

Katrine på flugt ned gennem Europa. Hjemlandet er blevet invaderet
af katolske styrker, hendes far er forsvundet, og hun er desperat efter
at komme væk fra krigen. I Italien møder hun soldaten Flash, der er
deserteret, og Katrine beslutter sig for at stole på ham, selvom han er
mærkelig og helt klart skjuler noget for hende. Sammen begiver de
sig på vej ud af Europa i håbet om at komme i sikkerhed. Dette viser
sig dog at være en noget nær umulig rejse at gennemføre. Ikke alene

må de kæmpe mod sulten og tørsten, men også mod alle de



mennesker der mener, at det er i orden at slå ihjel i Guds navn.
Uddrag af bogen: “Hvordan har du det?” spurgte han. Det røg bare
ud af munden på ham, og han ønskede næsten, at han kunne tage det
i sig igen. “Jeg havde aldrig regnet med, at mit liv skulle blive sådan

her, det er jo noget, der sker for andre, ikke?” sagde hun med
skælvende stemme. “Det tror man.” “Ja, men måske …” hun tøvede
et øjeblik, “nogle gange tænker jeg på, om det her er Guds straf for,
at jeg ikke tror på ham.” “Der findes ikke nogen Gud, Katrine. Det
kan der simpelthen ikke gøre.” Om forfatteren: Terese Døssing (født
1995) går til daglig på Nykøbing Katedralskole i 3. g. Hun har, siden
hun var helt lille, været glad for at finde på historier, og så snart hun
lærte at skrive, begyndte de at komme ned på papir. Nu debuterer

hun med romanen Men han er ikke forpligtet.
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