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Gretelises Danmarkshistorie Gretelise Holm Hent PDF Forlaget skriver: ´Man skiftevis griner og græder,´
skrev begejstrede anmeldere om journalisten og forfatteren Gretelise Holms to erindringsbøger, Jesus,

pengene og Livet samt Kærligheden, kampen og Kloden. Mange anmeldere betegnede også
erindringsbøgerne som vigtig Danmarkshistorie.

Nu er de to erindringsbøger redigeret sammen til én flot, indbundet bog på 715 sider og med 230
illustrationer.

Gretelises Danmarkshistorie byder på en forrygende rejse gennem 1900-tallet: Fra Gretelise Holms fars
opvækst som barneslave i Sønderjylland i begyndelsen af århundredet til forfatterens egen barndom som

nomadebarn i jyske landdistrikter i midten af 1900-tallet og videre til den københavnske medieverden, hvor
hun slog sine folder på nogle af Danmarks største morgenaviser i 1960´erne og 1970´erne.

Senere gik turen til Århus i 1980´erne og til Afrika i 1990´erne, hvorefter hun tilbage i Danmark indledte en
ny karriere som krimiforfatter efter årtusindskiftet.

Bogen er tænkt og udstyret som en oplagt gave fra den ene generation til den anden.
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