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Kuller Knud Holst Hent PDF 15 noveller om konfrontationer - om hverdagssituationer, hvor den enkelte
konfronteres med noget større.

Det kan være samliv, der eksploderer som følge af seksuelle spændinger. Eller begivenheder, der kommer for
tæt på - som en trafikulykke, hvor man i stedet for at gribe ind sikrer sig ved at betragte tingene på sikker

afstand.

Det kan være turisten, der aldrig bliver en del af den fremmede by, men tvinges til at spille sin rolle som
fremmed og dog som deltager. Eller postbudet, der er enkemand og føler sig forfulgt af børn, nye tider og
folk, der spekulerer i hans hus. Eller journalisten, der møder det natlige genfærd af en kollega. Eller tv-
manden, der venter på sin elskede med ladt pistol. Eller den gamle mand, der samler rav i protest mod sin
ukære families kulde. Eller manden, der går over den bro, der altid har plaget ham, nær bliver morder, men
ender som helt. Eller manden, der oplever sin egen død og hører de efterladtes kommentarer forvrænget.

15 fortællinger om øjeblikke af stor oplevelsesmæssig intensitet, der første gang udkom samlet i 1991.

Knud Holst har fået fornyet opmærksomhed med Hanne-Vibeke Holsts store og bevægende romanportræt af
sin far, KNUD, DEN STORE, der udkom i 2013.
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