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I virkeligheden drømmer man John Nehm Hent PDF "I forgårs havde nogle folk ringet mig op og fortalt at de
havde min far siddende i deres stue. Klokken var over et om natten. Han havde forsøgt at lukke sig ind i vores

gamle villa, og han havde forsøgt at ringe til politiet for at fortælle dem at der var tyve i hans hus." John
Nehm har skrevet ti korte og præcise noveller, der uden at lægge fingre imellem fortæller om mennesker i
eksistentiel krise, hverdagens lurende tomhed, ensomhed i familiens skød og fortiden, som man aldrig helt
slipper fra. 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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Nehm har skrevet ti korte og præcise noveller, der uden at lægge
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hverdagens lurende tomhed, ensomhed i familiens skød og fortiden,
som man aldrig helt slipper fra. 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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