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Flygt eller kæmp Michael Holbek Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Åndelig kriger i den arktiske isørken,
politioperationer i Alaskas ødemark og glæden ved nuet.

Ulrik Vedel har som soldat blandt andet gjort tjeneste ved Slædepatruljen Sirius og var leder af DR´s
Danmark Ekspeditionen 2006, hvor også Kronprins Frederik deltog. I snart 20 år har han tilbragt en stor del
af sit liv i det arktiske. Blandt andet på ekspedition til Nordpolen for National Geographic og på utallige

andre kortere eller længere rejser. Ulrik Vedel har i knap 10 år boet i Alaska med sin familie og 30
slædehunde.

Bogen Flygt eller kæmp er hans egne beretninger og inderste tanker, om et liv i både det psykiske, fysiske og
metafysiske grænseland, om evnen til at overleve ekstreme farer, om livets valg og om forståelsen og glæden
ved nuet. Intense betragtninger om flygt eller kæmp instinktet, om hvordan påvirkningerne af 40 graders

kulde på sind og krop er blevet til ´kunsten at fryse´ samt en gribende beskrivelse af hans spirituelle univers.

Flygt eller kæmp indkredser krigeren, den oprørske knægt, soldaten, familiefaderen og manden, der har
arbejdet undercover for det amerikanske politi.
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