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Vinden blæser hvorhen den vil Helge Hoffmann Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er en guldgrube for
den, der gerne vil vide mere om Poul Hoffmanns liv og forfatterskab og 60 år lange kamp for kristendommens
sandhed. Hvordan begyndte det hele? Hvordan blev hans bøger til, og hvad er det, han først og fremmest vil
sige os? Hvad tænker han om det hele i bagklogskabens skarpe lys, og hvilken fremtid ser han for sig selv og

for verden?

Få i tilgift at vide:
• Hvad høflighed, tyfus og vandmelon kan have med hinanden at gøre.

• Hvad en splinterny folkevogn kostede i 1960.
• Hvorfor boligministeren personligt kom og skovlede Poul Hoffmanns fortov fri for sne.

Bogen er forsynet med billeder fra Kirsten og Pouls liv og virke og med appendikser, der giver korte
eksempler på Pouls faglitterære og skønlitterære produktion.
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