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Vejen at gå Herbjørg Wassmo Hent PDF Vejen at gå er en autentisk beretning om en lille norsk families
dramatiske flugt over de norske fjelde i isnende kulde til det neutrale Sverige, og deres efterfølgende kamp

med at overvinde de skader de pådrog sig under flugten.

"En fantastisk smuk og uhyggelig lille bog om krigen, som den blev oplevet af en kvinde og et barn. Vejen at
gå fortæller om en lille, upåagtet kamp i den store, og det bliver gjort så mesterligt, at det er blevet til en

myte om menneskets seje livsvilje." – Mogens Lyhne, Aktuelt

"Medrivende fortælling fra besættelsen. Ved at gå helt tæt på en ung familie-skæbne i Nordnorge, følge dem
på flugt over den svenske grænse og videregive deres frygt, deres håb og deres sammenhold skaber Wassmo
historie. I tilbageholdt spænding og neddæmpet fortvivlelse følger læseren den håbløse færd." – Grethe

Rostbøll, Jyllandsposten
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