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Hippie 2 Peter Øvig Knudsen Hent PDF Da Provo-Knud med sin røde kniv myrder vennen Cola, bliver alle
klar over, at hippiefesten er forbi. Indtil da har den dansende Provo-Knud været et ikon for det syrede

kærlighedsoprør.

I ’den sorte bog’ Hippie 2 fortsætter Peter Øvig Knudsen dag for dag-beretningen om det  nye samfund i Thy
i sommeren 1970. Bagsiden af de vilde eksperimenter med sex, stoffer og religiøs magi bliver tydelig, da

stadig flere kommer ud over vanviddets kant og ind i narkomani, selvmord og drab.

Samtidig kulminerer Thylejren på Dag 58 med besættelsen af Hjardemål Kirke. Manden bag er den
karismatiske kunstner Peter Louis-Jensen, der har dannet et broderskab med Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard.?

Snart ligger besætterne i blodig kamp mod lokale bønder og fiskere og politistyrker fra hele Jylland. Volden
og angsten var blevet en del af hippiernes nye samfund.
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