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Grødhoved Peter Hovmand Hent PDF Michael bliver alvorligt såret som soldat i Afghanistan, og efter et par
måneders genoptræning og en frivillig exit fra hæren skal han til at finde sig selv igen. Det bringer ham dog
hurtigt på afveje, men han kæmper stædigt videre med at få styr på sit liv. Løsningen ligger måske i en
vandretur til toppen af Pyrenæerne sammen med soldaterkammeraten Caspersen, men det kræver mange
forberedelser, og ingen af dem aner, hvad der venter forude … 'Grødhoved' er en tragikomisk roman om en
såret soldats vej tilbage til livet. "Hovedpersonerne begiver sig ud på en skæv og slingrende odysé ... med
genvordigheder og uventede glæder til følge. Det er ikke selvmedlidenhed, som de to veteraner lider af, men
derimod en kuldslået gævhed, som er ganske gribende. Det gode ved 'Grødhoved' er, at den hverken folder et
melodrama eller en skæbnefortælling ud. Derimod er romanen tro imod den lange og seje kamp for at komme
tilbage til en form for normaltilstand, som mange soldater må kæmpe med ... et værk som 'Grødhoved' kan
udgøre et bemærkelsesværdigt bidrag til den offentlige eftertanke." - Lasse Horne Kjældgaard, Politiken

"Som veteran fanger bogen mig omgående. Forståelsen for de problemer de fleste af os møder i dagligdagen,
efter hjemkomst fra en vilkårlig udsendelse, er perfekt beskrevet af Peter Hovmand. Hans forståelse og

indblik i veteranernes verden er lige i øjet, og han formår at beskrive sindstilstande og forskellige situationer
helt nøjagtigt. En bog der er værd at læse for ikke kun samtlige veteraner, men ligeledes også for Hr. og Fru.

Danmark, der har en holdning til Danmarks og verdens udsendte soldater." - Dennis Ohlsen, veteran
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