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Æventyret Knud Hjortø Hent PDF Forlaget skriver: Elin kommer fra beskedne kår, men nu hvor familien er
flyttet, og hendes far er blevet direktør, længes hun tilbage mod sin barndom på heden, hvor det hørte

sjældenhederne til, hvis man fik ja som svar på en bøn. Nu kan hun få alt, hvad hun peger på, men tingene
har ligesom mistet deres værdi. I stedet begiver Elin sig ud på den ene erindringsrejse efter den anden, til hun

er lige ved at forsvinde ned ad den endeløse vej, der løber over heden ud for deres gamle hus.

Den danske forfatter Knud Hjortø (1869-1931) blev født ind i en bondeslægt, men begyndte tidligt at dyrke
sin interesse for kultur og litteratur. Han studerede filologi, boede et par år i Paris og blev senere lærer på

seminariet i Vordingborg. Han debuterede som forfatter med bogen "Syner" i 1899, som fulgtes op af en lang
række romaner og novellesamlinger. Selvom Knud Hjortø ikke opnåede stor berømmelse på sin egen tid, er
hans bøger senere blev bredt anerkendt for deres udprægede originalitet og spændende menneskeskildringer.
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