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Udflytterne Camilla Stockmarr Hent PDF Forlaget skriver: En familie flytter i 1970´erne fra København til en
nedlagt vandmølle i Sverige. Stedet er en ruin, egentlig ikke egnet til beboelse, men naturen er overvældende:
Smålands endeløse skove strækker sig til alle sider og her strejfer bogens hovedperson den 8-årige dreng

Phønix rundt.

Det er drømmen om det enkle liv, der fået familien til at forlade København, og Phønix følger farens flakken
mellem forskellige projekter, hans bevidsthedsmæssige rejse gennem meditation og shamanisme og kampen
for at få en hverdag op at stå. Alt i mens stedet slår rod i ham og bliver noget, han bærer i sig resten af livet.

Udflytterne er et kærligt blik på fantasten i os alle, et meget rørende far-søn-portræt, en barndom erindret med
en særlig intensitet og styrke. Camilla Stockmarr tegner et portræt af tid præget af drømme, eksperimenter

og en vis portion naivitet.

Pressen skriver:

»Udflytterne er en hjertevarm lille roman om forholdet mellem far og søn.«
***** – Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende

»Udflytterne er en smuk bog «
– Anne Randbo Back, Jyllands-Posten

»Efterlader læseren med et næsten lige så stort savn i sjælen efter vandfaldets brusen og de høje graner, når
sidste side er vendt. … Stockmarr fanger det så eminent.«

– Mai Misfeldt, Kristeligt Dagblad

»Stor menneskelig indsigt … Udflytterne er et fornemt eksempel på, hvordan man med enkle virkemidler
iblandet en meget raffineret ironi kan afdække livets store eksistenskonflikter.«

**** – Preben Rasmussen, Dagbladenes Bureau

»En lille poetisk roman at blive tænksom af.«
**** – Merete Reinholdt, Berlingske Tidende

»Fængslende læsning.«
– Birte Strandby, MetroXpress

»Bør læses af alle«
– Femina

»Camilla Stockmarr har skrevet en smuk og stilfærdig roman om en familie, hvor de smukke drømme ikke for
alvor kunne realiseres.«

– Lone Lindvald, Helsingør Dagblad
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