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Hvorhen Marianne? John Nehm Hent PDF "Jesper stod foran hende. Han rystede på hovedet og så forvirret

ud. Hans mund åbnede sig sammen med øjnene, da Marianne tog sin sko af og hamrede den ind i
brandalarmen, som sad på væggen. Så trykkede hun på knappen og lo til ham. Alarmen lød høj og skingrende
over hele skolen. Jesper ruskede hende i armen og råbte, "er du gået fuldstændig agurk, de bliver åndssvage
mand". Så løb hun ind på toilettet …" Livet er ikke nemt for 15-årige Marianne. Hendes far er totalt opslugt
af sin nye kæreste, hendes mor drikker, og bedsteforældrene er syge. Ensomhed og mismod får Marianne til at
gøre en masse dumme ting, og efterhånden er hendes ven Jesper hendes livs eneste lyspunkt. 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.

 

"Jesper stod foran hende. Han rystede på hovedet og så forvirret ud.
Hans mund åbnede sig sammen med øjnene, da Marianne tog sin sko

af og hamrede den ind i brandalarmen, som sad på væggen. Så
trykkede hun på knappen og lo til ham. Alarmen lød høj og

skingrende over hele skolen. Jesper ruskede hende i armen og råbte,
"er du gået fuldstændig agurk, de bliver åndssvage mand". Så løb
hun ind på toilettet …" Livet er ikke nemt for 15-årige Marianne.
Hendes far er totalt opslugt af sin nye kæreste, hendes mor drikker,
og bedsteforældrene er syge. Ensomhed og mismod får Marianne til
at gøre en masse dumme ting, og efterhånden er hendes ven Jesper
hendes livs eneste lyspunkt. 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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