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I hans øjne så jeg døden Conrad Fields Hent PDF Daniels største ønske er at være normal. At være som andre
familiefædre, der kan sidde i sofaen fredag aften og hygge sig med tv-underholdning. Men sådan er hans

virkelighed ikke. Nyhederne vækker minder. Lydene. Tiden i det støvede fjendeland med forkerte
beslutninger, der nu er ved at indhente ham.

Da Daniel bliver fyret, står han stadig op om morgenen og tager sin arbejdsuniform på. Han kysser Monica og
datteren Maria farvel og lader, som om han tager på arbejde, men dagene går med at drive rundt i København
på jagt efter noget, der kan dulme hans evige frygt. En morgen ringer det på døren. Forsvarets Auditørkorps

er begyndt at interessere sig for en mission, Daniel har deltaget i.

I hans øjne så jeg døden er et portræt af en krigsveteran, der kæmper for ikke at miste sig selv og sine elskede
– efter at han er kommet hjem. Det er historien om en mand, der prøver at være til stede i sit eget hjem, men

som må flygte ud i natten, når familien sover.
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tv-underholdning. Men sådan er hans virkelighed ikke. Nyhederne
vækker minder. Lydene. Tiden i det støvede fjendeland med forkerte
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Da Daniel bliver fyret, står han stadig op om morgenen og tager sin
arbejdsuniform på. Han kysser Monica og datteren Maria farvel og
lader, som om han tager på arbejde, men dagene går med at drive
rundt i København på jagt efter noget, der kan dulme hans evige
frygt. En morgen ringer det på døren. Forsvarets Auditørkorps er
begyndt at interessere sig for en mission, Daniel har deltaget i.

I hans øjne så jeg døden er et portræt af en krigsveteran, der kæmper
for ikke at miste sig selv og sine elskede – efter at han er kommet
hjem. Det er historien om en mand, der prøver at være til stede i sit

eget hjem, men som må flygte ud i natten, når familien sover.
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