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Nedtælling John Nehm Hent PDF "Onkel og tante for rundt med dampende leverpostej og pølser og

frikadeller. Jeg stod et øjeblik og pustede ud i dette hav af opvask og blod og kødsnask, og jeg følte en dyb
afsky for dette fag, som alle syntes, jeg var så heldig at skulle uddannes i …" Mads går og tæller ned til, han
skal begynde i slagterlære. Det er bestemt ikke noget, han glæder sig til, men dagene op til bliver heller ikke
nemme. Han driver rundt på gaderne sammen med sine venner, og uden at ville det bliver han involveret
slagsmål, kriminalitet og pyromani … John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden

skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den
socialrealistiske genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges" dannede grundlag for Morten

Arnfreds film "Johnny Larsen", og romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.

 

"Onkel og tante for rundt med dampende leverpostej og pølser og
frikadeller. Jeg stod et øjeblik og pustede ud i dette hav af opvask og
blod og kødsnask, og jeg følte en dyb afsky for dette fag, som alle
syntes, jeg var så heldig at skulle uddannes i …" Mads går og tæller
ned til, han skal begynde i slagterlære. Det er bestemt ikke noget,
han glæder sig til, men dagene op til bliver heller ikke nemme. Han
driver rundt på gaderne sammen med sine venner, og uden at ville
det bliver han involveret slagsmål, kriminalitet og pyromani … John

Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden
skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og

ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske
genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges"
dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.
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