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Fars historie Nils Hartmann Hent PDF Karoline er blevet 14 år. Vi følger hende ind i det ny årtusind og
oplever, hvordan hun får sin far til at fortælle videre på familiens historie. Vi hører om fars barndom i huset

på landet, om kammerater og lege, om en skole i opbrud, om ungdomsoprør, kvindefrigørelse, fredsbevægelse
og alternative ferier. Men far beretter også om begivenheder på det personlige plan, om varme venskaber og

kærlighed.

Som i de tidligere bøger bevæger handlingen sig i skift mellem fortid og nutid – fra perioden 1960 til
udgangen af 2001. Karoline selv kommer mere og mere ind historien. I centrum for hendes fortælling står de

dramatiske begivenheder omkring 11. september og forholdet til veninden Anne og vennen Martin.

Fars historie er tredje og sidste bind af trilogien om en dansk families liv gennem fire generationer. Sammen
med Oldemors hatteæske og Farfars hemmeligheder udgør den en historisk krønike om mennesker, miljøer

og skæbner i det 20. århundrede.
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