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Opland Jens Vilstrup Hent PDF Da Niels pludselig mister sin far, vender han for første gang i mange år
tilbage til sin hjemegn i Jylland. Gensynet med moren, brødrene og barndomsvennerne fra det opland, han
engang flygtede fra, rusker op i en voldsom fortid. En fortid, der har betydet langt mere, end Niels er parat til

at erkende, og som er skyld i, at han er i store problemer i sit lægejob.

I ugen op til farens begravelse trækkes Niels ind i en række dramatiske hændelser, hvis sammenhæng både er
skjult for den ydre landsbyidyl, myndighederne og for ’lægen fra København’. Begivenhederne får den

traumatiske fortid til at vokse sammen med den voldelige nutid, og efterhånden begynder Niels at huske mere
og mere af det, han havde fortrængt. Hvor langt tør han gå for at trænge ind under oplandets og sin egen

overflade?

Opland er en rå og indfølt roman om at vokse op i den ’glemte’ del af Danmark. Om kærlighed, had og
venskab mellem drenge – og brødre. En roman om afstanden mellem det, man kommer fra, og det, man er
blevet til. Om hvad fornedrelse og afstumpethed gør ved mennesker. Og ikke mindst om den smertelige

afstand mellem far og søn.
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