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Lars Møllers bog er en velunderbygget analyse af soldaters lyst - eller nærmere "ulyst" - til at slå ihjel. Men
bogens titel til trods handler den om meget mere end det, hvilket gør den så meget mere interessant.

´Vi slår ihjel og lever med det´ bygger på en større spørgeskemaanalyse, som Møller har foretaget blandt
danske soldater, der har været udsendt i international tjeneste.

Hvad der er mindst lige så interessant ved bogen, er imidlertid den indgående gennemgang af, hvad der sker
ved et menneskets kognitive funktioner under ekstrem stress. F.eks. i en kamphandling. Møllers egne

erfaringer og teorier suppleres hele tiden med tankevækkende udsagn fra flere hundrede soldater. Møller
trækker også her på analyser fra andre lande. Vil man have et reelt indblik i, hvad vores soldater oplevede i

Afghanistan, Irak og på Balkan, er bogen stærkt anbefalelsesværdig.
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