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Det var med udgivelsen af Farvel til våbnene i 1929, at Hemingway for alvor slog igennem og blev
verdensberømt. Romanen bygger på Hemingways egne erfaringer som ambulancefører ved den italienske

front under 1. verdenskrig, hvor han blev hårdt såret. Romanen beskriver krigens gru og meningsløshed, men
nok så central er kærlighedshistorien mellem den frivillige amerikanske løjtnant Henry og den engelske

sygeplejerske Cathrine, et forhold, der ender tragisk. Kærligheden, selv den store og intense, og det eneste,
der gør livet værd at leve, kan kun opleves sporadisk og kan ikke vare.

»Farvel til våbnene er stadig den bedste, den allerbedste krigsbog i sin art og sin genre: Kærlighedshistorie
og roman. Den har blandt andet den fordel, at man tror på den kærlighed, han fortæller om, og derfor tager

Hemingways roman os om hjertet.«
- Berlingske Aftenavis

»Vor tids fineste kærlighedsroman.«
- Tom Kristensen
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