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Lotte og krigen John Nehm Hent PDF "Pludselig lyder der nogle høje brag inde fra byen. Bragene er så høje,
at det ikke kan være langt borte. "Gud, hvad var det?" Jeg går over til vinduet og linder lidt på

mørkelægningsgardinet. "Væk fra vinduet," hoster Knud, "Vi får bøde, hvis man kan se så meget som en
lysstribe. Alle vinduer skal være fuldstændig sorte, så englænderne ikke kan se os fra luften." Så ser jeg på

uret. Mor skulle have været her for længe siden..."

Tolvårige Lotte bor midt i København under besættelsen sammen med sin bramfri og modige mor og morens
syge ven Knud. Lottes far er i Tyskland for at tjene penge, hvilket hverken er nemt for ham eller for hans

familie i Danmark. "Lotte og krigen" er en spændende hverdagsskildring fra Anden Verdenskrig set igennem
en halvvoksen piges øjne.

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.

 

"Pludselig lyder der nogle høje brag inde fra byen. Bragene er så
høje, at det ikke kan være langt borte. "Gud, hvad var det?" Jeg går
over til vinduet og linder lidt på mørkelægningsgardinet. "Væk fra
vinduet," hoster Knud, "Vi får bøde, hvis man kan se så meget som

en lysstribe. Alle vinduer skal være fuldstændig sorte, så
englænderne ikke kan se os fra luften." Så ser jeg på uret. Mor skulle

have været her for længe siden..."

Tolvårige Lotte bor midt i København under besættelsen sammen
med sin bramfri og modige mor og morens syge ven Knud. Lottes
far er i Tyskland for at tjene penge, hvilket hverken er nemt for ham
eller for hans familie i Danmark. "Lotte og krigen" er en spændende
hverdagsskildring fra Anden Verdenskrig set igennem en halvvoksen

piges øjne.

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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