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Op og ned ad gaden John Nehm Hent PDF "Så, søster, drævede han, og lagde æsken på bordet og bankede let
på den. Kan du høre noget tikke? Rigtigt gættet… det er en tidsindstillet bombe… jeg gi‘r dig et par minutter
til at fylde posen her…" De tolv noveller i John Nehms "Op og ned ad gaden" skildrer Schlüter-Danmarks

sociale tabere, som af den ene eller den anden grund er havnet på kant af – og nogle på kant med –
samfundet. Fælles for dem er, at de alle ønsker at komme ud af deres ensomhed og håbløshed, men ikke alle
har en idé om, hvordan det skal lykkes. Det er som altid med varme, humor og medfølelse, at John Nehm
skildrer samfundets laveste klasser. 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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