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Lige børn John Nehm Hent PDF ""Nå, Lars!" Faren bød mig et glas og så på mit tjenertøj. "Du mangler bare
huen på hovedet for at ligne de andre." "Jeg klarer mig nok foruden," sagde jeg kampklar. Jeg så på Connie.
Hun fjantede med dem alle sammen. Åh, hvor havde de det pragtfuldt!" Lars har fået job som tjener og klarer
sig også godt som bokser. Men han er stadig forelsket i barndomskæresten Connie, som er på vej i en helt

anden retning. Hun er lige blevet student, og hendes familie er ved bevæge sig væk fra arbejderklassen. Lars
spørger sig selv, om han og Connie overhovedet har en fremtid sammen, eller om de er for forskellige. 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.

 

""Nå, Lars!" Faren bød mig et glas og så på mit tjenertøj. "Du
mangler bare huen på hovedet for at ligne de andre." "Jeg klarer mig
nok foruden," sagde jeg kampklar. Jeg så på Connie. Hun fjantede
med dem alle sammen. Åh, hvor havde de det pragtfuldt!" Lars har
fået job som tjener og klarer sig også godt som bokser. Men han er
stadig forelsket i barndomskæresten Connie, som er på vej i en helt
anden retning. Hun er lige blevet student, og hendes familie er ved
bevæge sig væk fra arbejderklassen. Lars spørger sig selv, om han og

Connie overhovedet har en fremtid sammen, eller om de er for
forskellige. 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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