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Linda og Karl har i deres barndom været udsat for dramatiske hændelser 
i form af vold, svigt og seksuelt misbrug. De mennesker, der skulle have 
udgjort den trygge ramme i deres liv, svigter og overlader dem begge til 
en uvis fremtid.

Imod alle odds møder Linda og Karl som voksne hinanden i en verden, 
der har forandret sig radikalt. En verden, hvor magt og manipulation 
er fundamental for overlevelse. Deres personlige styrke og kærlighed til 
hinanden er essentiel for at nå deres mål: at forlade det oprørte land.

En mand vinder i lotteriet, tanker og refleksioner af en psykopats 
tilblivelse, en opportunistisk ungersvends eskapader, et makabert mord 
på en lærerinde, en bandeleders brutale likvidering og en plejefars 
voldsomme død er begivenheder, der viser sig at være tæt forbundet. 
Ikke kun til hinanden, men også til omstændighederne i Lindas og 
Karls liv.

I en eftertænksom eftertid genopfrisker Linda og Karl de voldsomme 
oplevelser i deres liv. Brudstykker af sandheden finder frem i lyset; det 
gode er blevet adskilt fra det onde, det mørke fra det lyse, og det er tid 
til selverkendelse.

På trods af brutal modgang, manipulation, de dramatiske og barske 
vilkår har de stadig Håb!
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Michael H. Møller (f. 1969) har de  
sidste 15 år beskæftiget sig med salg, 
marketing og ledelse, de sidste 4 år i  
egen virksomhed. At skrive litteratur 
er en fritidsbeskæftigelse, hvor digte, 
noveller og romaner finder deres vej 

gennem pennen, når inspirationen er 
til stede efter sin uanmeldte ankomst.

I ”Det oprørte Land”, der er Michael 
H. Møllers romandebut, har målet 

været at skabe en barsk og fængende 
historie, hvor læseren bliver overrasket, 

skræmt, glad og reflekterende. Det 
gennemgående træk er: ”intet er, som 

man troede”. Kan det ske? Er det sket?

Der gik lidt tid, mens han med vantro stod 
og betragtede gaven.

“Nej, nu har jeg fandme aldrig..!” lød det i 
en høj aggressiv tone.

“Det er jo bare en gave, som min søn har 
lavet til mig i skolen,” sagde kvinden.

“Du holder bare din kæft,” svarede manden 
arrigt, hvorefter han tog gaven op i hånden, 
kiggede på den og smed den ned i gulvet, så 
gaven delte sig i to stykker.

“Det ville hun selv få det meget bedre med,” 
havde han sagt med rævens smil. Hun havde 
sagt, at hun jo kun var tolv år gammel, og 
hun havde jo ikke noget at betale med. Det 
mente han, at hun havde. Og sådan startede 
det.

Jens Karlsen fortsatte: “Tal med myndighed 
og autoritet - det er dig, der kender vejen til 
målet! Tænk hele tiden på, at det er dig, der 
leder flokken - det er dig, der kender vejen 
over floden!”

“Du kaster terningerne! Tænk på, at du er 
deres Cæsar. Du er deres leder, der fører dem 
sikkert gennem det oprørte land!”

Han gav barnet et hjertevarmt kys i panden 
og smilte kærligt til Linda. Det var smilet, der 
sendte et budskab om ubegrænset kærlighed 
og tryghed igennem hele hendes krop. For 
første gang i sit liv følte hun sig tryg og sikker 
på, at det ville lykkedes at forlade det oprørte 
land.

M
ichael H

ørup M
øller

D
ET

 O
P

R
Ø

R
T

E LA
N

D


