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Min onkels død Knud Holst Hent PDF "Jeg skriver: Min onkel er død. Det virker allerede som en

kendsgerning. Så skriver jeg: Min onkel lever i bedste velgående. Det virker ikke mindre troværdigt. Jeg kan
sætte mig til at slå min onkel ihjel på hveranden linie og leve op igen på hveranden, og hver gang vil det ha
et afgørende præg af troværdighed. Hvis det altså ikke var fordi jeg vidste, at min onkel ER død. Det vil sige
– det står med min mors håndskrift på brevpapiret: Din onkel er død. Jeg overvejer at sende et svarbrev, hvor
jeg skriver: Du tar fejl, min onkel er lyslevende. Og så vente og se hvad hun vil gøre." I "Min onkels død"
møder vi en spidsfindig, morsom og funderende Knud Holst. Udover titelnovellen indeholder samlingen
"Broen" og "Jægeren". Knud Holst (1936-1995) var en dansk forfatter, som udgav en lang række noveller,
digtsamlinger og børnebøger. Den populære forfatter Hanne Vibeke Holst er datter af Knud Holst og udgav i

2013 bogen "Knud den store" om sin fars liv og karriere.
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overvejer at sende et svarbrev, hvor jeg skriver: Du tar fejl, min
onkel er lyslevende. Og så vente og se hvad hun vil gøre." I "Min
onkels død" møder vi en spidsfindig, morsom og funderende Knud
Holst. Udover titelnovellen indeholder samlingen "Broen" og
"Jægeren". Knud Holst (1936-1995) var en dansk forfatter, som
udgav en lang række noveller, digtsamlinger og børnebøger. Den
populære forfatter Hanne Vibeke Holst er datter af Knud Holst og
udgav i 2013 bogen "Knud den store" om sin fars liv og karriere.
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