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Løgn John Nehm Hent PDF "Tænk hvis det, jeg havde bildt dem ind, passede. Det skar i mit bryst, og min
undertrøje føltes våd. Lykkerusen forsvandt, og virkeligheden kom brasende tilbage til mig. Jeg havde fyldt
Connie… og Knud og Gerda med den sorteste løgn. Nej jeg ville ikke tænke på det nu. Jeg ville bare sidde
her så tæt ved Connie." Året er 1950, og arbejderdrengen Lars ser mismodigt sine kammerater komme i lære
og på gymnasiet, uden at han selv rigtig kommer nogen vegne. Derfor kommer han til at lyve sin fremtid
bedre, end den egentlig er, for ikke at føle sig udenfor, men hans net af løgne kan ikke holde evigt … 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.

 

"Tænk hvis det, jeg havde bildt dem ind, passede. Det skar i mit
bryst, og min undertrøje føltes våd. Lykkerusen forsvandt, og
virkeligheden kom brasende tilbage til mig. Jeg havde fyldt

Connie… og Knud og Gerda med den sorteste løgn. Nej jeg ville
ikke tænke på det nu. Jeg ville bare sidde her så tæt ved Connie."

Året er 1950, og arbejderdrengen Lars ser mismodigt sine
kammerater komme i lære og på gymnasiet, uden at han selv rigtig
kommer nogen vegne. Derfor kommer han til at lyve sin fremtid

bedre, end den egentlig er, for ikke at føle sig udenfor, men hans net
af løgne kan ikke holde evigt … 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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