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Desertørerne 1 Kim Blæsbjerg Hent PDF 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.

Pressen skriver:

»Ambitiøs og bidsk roman om familie-og erhvervsliv under finanskrisen. […] Flot skildret. […] Der ligger
også imponerende research bag romanens økonomiske tematik. […] en roman på et usædvanligt

ambitionsniveau. Bidsk og tankevækkende. Vi venter spændt på de næste to bind.«

***** – Hans Hertel, Politiken

»Den er ganske vidunderlig, hård, skarp og udfordrende, og selv om Blæsbjerg nok ikke selv vil sige det, så
kan man godt få lyst til at sige: En moderne saga i Matador-traditionen.«

****** – Julia Lahme, Femina

»Kim Blæsbjerg formår med antydningens kunst at forberede læseren på de tiltagende sammenbrud. I
kærlighedslivet, i familielivet og i forretningslivet. Alle personerne står psykologisk skarptslebne, og den

overordnede idé om verdensøkonomiens samhørighed med det dybt personlige er flot gennemført og sjældent
set på vore breddegrader. Man er spændt på fortsættelsen.«

**** – Niels Houkjær, Berlingske

»Kim Blæsbjerg formår med antydningens kunst at forberede læseren på de tiltagende sammenbrud. I
kærlighedslivet, i familielivet og i forretningslivet. Alle personerne står psykologisk skarptslebne, og den

overordnede idé om verdensøkonomiens samhørighed med det dybt personlige er flot gennemført og sjældent
set på vore breddegrader. Man er spændt på fortsættelsen.«

**** – Niels Houkjær, Berlingske

»Med Desertørerne kommer han stærkt fra start. […] en ambitiøs og læsværdig danmarkskrønike om
kærlighed, familieliv og ikke mindst de moralske pejlemærker, vi langt hen ad vejen alle synes at have
deserteret fra. […] Det er et dystert billede af vores tid, forfatteren tegner i Desertørerne, men romanen
sprudler samtidig af varme, liv og enkelte glimt af håb. Det er ganske enkelt svært ikke at holde af

personerne«

– Tonny Vorm, Information

»Kim Blæsbjerg tager i Desertørerne 1 fat på de eksistentielle problemer, vi i den vestlige verden står med
[…] et imponerende indblik i perioden oktober 2007 til oktober 2010, dens sociale, økonomiske, politiske,
religiøse og moralske virkelighed. […] Forfatteren balancerer behændigt […] sin vældige research […] meget

fine karakteristikker«

***** – Preben Rasmussen, Fyens Stiftstidende

»ny interessant slægtsroman […] medrivende slægtssaga […] Stille og roligt folder han



familiesammenhænge/-problemer og samtidens store spørgsmål ud i en herlig smeltedigel fra Lemvig til
Købehavn, Kina, USA og Afghanistan. […] Desertørerne er en prægtig roman«

– Holger Ruppert, Lokalavisen Frederiksberg
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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.
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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
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»Ambitiøs og bidsk roman om familie-og erhvervsliv under
finanskrisen. […] Flot skildret. […] Der ligger også imponerende
research bag romanens økonomiske tematik. […] en roman på et
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***** – Hans Hertel, Politiken

»Den er ganske vidunderlig, hård, skarp og udfordrende, og selv om
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sige: En moderne saga i Matador-traditionen.«
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samhørighed med det dybt personlige er flot gennemført og sjældent
set på vore breddegrader. Man er spændt på fortsættelsen.«

**** – Niels Houkjær, Berlingske

»Kim Blæsbjerg formår med antydningens kunst at forberede
læseren på de tiltagende sammenbrud. I kærlighedslivet, i

familielivet og i forretningslivet. Alle personerne står psykologisk
skarptslebne, og den overordnede idé om verdensøkonomiens

samhørighed med det dybt personlige er flot gennemført og sjældent
set på vore breddegrader. Man er spændt på fortsættelsen.«

**** – Niels Houkjær, Berlingske

»Med Desertørerne kommer han stærkt fra start. […] en ambitiøs og
læsværdig danmarkskrønike om kærlighed, familieliv og ikke mindst
de moralske pejlemærker, vi langt hen ad vejen alle synes at have
deserteret fra. […] Det er et dystert billede af vores tid, forfatteren
tegner i Desertørerne, men romanen sprudler samtidig af varme, liv
og enkelte glimt af håb. Det er ganske enkelt svært ikke at holde af

personerne«

– Tonny Vorm, Information

»Kim Blæsbjerg tager i Desertørerne 1 fat på de eksistentielle
problemer, vi i den vestlige verden står med […] et imponerende
indblik i perioden oktober 2007 til oktober 2010, dens sociale,
økonomiske, politiske, religiøse og moralske virkelighed. […]
Forfatteren balancerer behændigt […] sin vældige research […]

meget fine karakteristikker«

***** – Preben Rasmussen, Fyens Stiftstidende

»ny interessant slægtsroman […] medrivende slægtssaga […] Stille
og roligt folder han familiesammenhænge/-problemer og samtidens
store spørgsmål ud i en herlig smeltedigel fra Lemvig til Købehavn,
Kina, USA og Afghanistan. […] Desertørerne er en prægtig roman«

– Holger Ruppert, Lokalavisen Frederiksberg
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