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Som det ligger Jacob Kokkedal Hent PDF Der hersker en hård hakkeorden på den lille limfjordsø, Mors.
Allerede i en tidlig alder kæmper øens børn om positioner i voksenlivets hierarki. Og når rollerne først er
fordelt, bliver man på sin plads. Ingen bryder ud af rammerne. Ingen får lov! De eneste udveje er flugtens

rodløshed eller kampens sociale udstødelse.
 

Jørn Andersen er en mand, der har været tvunget til at tage begge veje. Så godt endda, at han som ung har
været nødt til at flygte i nattens mulm og mørke.

 
Nogle år senere tvinger omstændighederne Jørn til at vende tilbage – som et dobbelt, nedbrudt menneske –

for at opdage, at intet har ændret sig.
 

Lokalsamfundet forsøger med det samme at få den hjemvendte placeret i hakkeordenen, men Jørn vil ikke
længere spille deres spil. Han er træt ind til marven af at slås, for han har badet i livets lokum, siden han

flygtede. Der må være mere i livet, og ved hjælp af gamle venner og en ældre, missionsk gårdmand begynder
Jørn at ane en tredje vej.

 
Alligevel rammes Jørn ved gensynet med hjemmet af en årelang undren. For han forstår ikke meningen med

hakkeordenen. Og han vil så gerne forstå, hvorfor han har været nødt til at leve et liv i modpol til øens
fastforankrede hierarki. Et liv styret af en mand, kaldet Andersen.

 
Men en dag, da Jørn og hans familie ender med ryggen mod muren, opdager Jørn, hvorfor hakkeordenen er

der. Og hvad den er i stand til, når den bliver vred…

Pressen skriver:
‘Vidunderlig, morsom og satirisk hjemstavnsroman, der med sin blanding af Morten Korch, klassisk western

og Niels Hausgaard leverer tankevækkende og fantastisk god underholdning.’
Litteratursiden

 
"Jacob Kokkedal giver med sin velskrevne roman "Som det ligger" et tankevækkende billede af limfjordsøen

Mors og dens store genvordigheder." - Kristeligt Dagblad
 

"Jacob Kokkedal skriver med en satirisk, til tider sarkastisk distance til øsamfundet. De mange skæve
eksistenser beskrives med et glimt i øjet." - Jyllands Posten

 
"Kokkedal skildrer med funklende liv forholdene i miljøet, og når han er bedst jager hans sarkasme hujende

og skogrende gennem læserens sind." - Nordjyske
 

"Kokkedals skildring af den nærmest klanbaserede landkultur og de aggressioner, den indeholder, er både
skarp og underholdende." - Berlingske

OM FORFATTEREN
Jacob KoKKedal (f.1977) er oprindelig læreruddannet. Desuden har han diplomuddannelser i supervision og
pædagogisk psykologi og er cand. pæd. i Generel Pædagogik. Som det ligger er Jacob Kokkedals anden

skønlitterære udgivelse. I 2009 udkom den ekstremt barske spændingsroman "100 % ren".
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