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Lido Ulrik Gräs Hent PDF Lido er en roman om fire drenges opvækst i 1950’erne – deres prægning og
drømme ved indgangen til voksenlivet. Det er samtidig et myldrende og farverigt portræt af en købstad, en tid
og dens mennesker. En fortælling om væksten og udviklingen efter Anden Verdenskrig, om fædre og sønner,

deres uløste og uforløste konflikter, mens et mord – Nina-mordet – ryster byen.

Romanens fire drenge vokser op under forskellige vilkår. Buller er tyggegummifabrikantens søn fra det
øverste borgerskab. Tues far driver et farveri midt i byen – hans biologiske far er en kendt forfatter med en
nazistisk fortid. Tino hører hjemme i småborgerskabet: Hans far er frimurer og rejsende i sølv og guld. Tor er
proletardrengen med en far, der ryger ud og ind af den lukkede. Fælles for dem er det anspændte forhold til

deres fædre og en rasende sult på det voksenliv, de alle står på tærsklen til.
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