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Knud, den Store Hanne-Vibeke Holst Hent PDF Forlaget skriver: En råkold aprildag 1936 fødes en dreng i et
indremissionsk landarbejderhjem i Vendsyssel. Knuds forældre er nøjsomme, hårdtarbejdende mennesker, og
Knud ved hurtigt, at han vil noget andet og mere. Han har store drømme: Han vil være digter og berømt, han
vil tjene mange penge - og det lykkes. Han bliver en af 1960´ernes mest anerkendte digtere, og han får sin
store kærlighed, politimesterens livskraftige og lattermilde datter Bu. De bosætter sig i Løkken, en lille by

ved havet, og får tre døtre. Men fortidens dæmoner kan underløbe selv den største lykke. Da Knud har erobret
alt det, han drømte om, må han kæmpe desperat for ikke at miste sig selv og sætte alt over styr. 

Knud, den store er Hanne-Vibeke Holsts bevægende fortælling om hendes egen far, forfatteren Knud Holst.
Det er også et portræt af Danmark fra en meget nær fortid og en roman om en betydningsfuld generation. En

stærk historie om et halvt århundrede og et helt liv. 

Lydbogen er indlæst af Grete Tulinius.
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