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En befrielse Knud Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: Anden Verdenskrig nærmer sig sin afslutning, og i
takt med at englænderne og amerikanerne vinder frem mod tyskerne, svinger sognets sympati over mod de

allierede.

Jakob har fået værelse hos skoleforstanderen, og hjemme hos hans forældre er alt ved det gamle. Naboerne
hvisker om ham og hans forældre, men han forsøger efter bedste evne at lukke øjne og ører for det, de

snakker om; efterhånden er Jakob godt klar over, hvordan tingene hænger sammen.
En dag kommer der en ny lærer til skolen, som tilsyneladende ingen særlige forudsætninger har for at

undervise. Han bliver straks til genstand for spekulationer: Har han mon noget at gøre med
modstandsbevægelsen? Er han i virkeligheden en anden end den, han giver sig ud for at være? Og hvad kan

Jakob gøre for at leve op til ham?

I En befrielse afslutter Knud Sørensen den historie, han begyndte at fortælle i En tid fra 1997
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