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Ok, Ronny John Nehm Hent PDF "Jeg var lige blevet færdig med lokummerne og skulle til at i gang med
opvasken, da mor kom ind med et brev i hånden.

"Til dig, Ronny," sagde hun og betragtede brevet, "det ser så officielt ud. Hvad mon det kan være?"
Jeg så på afsenderadressen, og jeg sank en klump. "Det er fra skolen," sagde jeg."

Ronny har svært ved at finde sin plads i samfundet. Han har haft forskellige lærerpladser, men det er altid
gået galt. Da han får job på et værtshus, møder han mennesker, hvis liv er blevet ødelagt af druk, og han
beslutter sig for at søge ind på et teknisk forberedelseskursus, så han kan komme i gang med sit liv.

"Ok, Ronny" er tredje og sidste bind i John Nehms trilogi om Ronnys kamp for at finde sin plads i samfundet.
Bøgerne kan både læses i forbindelse med hinanden og hver for sig.

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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"Til dig, Ronny," sagde hun og betragtede brevet, "det ser så officielt
ud. Hvad mon det kan være?"

Jeg så på afsenderadressen, og jeg sank en klump. "Det er fra
skolen," sagde jeg."

Ronny har svært ved at finde sin plads i samfundet. Han har haft
forskellige lærerpladser, men det er altid gået galt. Da han får job på
et værtshus, møder han mennesker, hvis liv er blevet ødelagt af druk,
og han beslutter sig for at søge ind på et teknisk forberedelseskursus,

så han kan komme i gang med sit liv.

"Ok, Ronny" er tredje og sidste bind i John Nehms trilogi om
Ronnys kamp for at finde sin plads i samfundet. Bøgerne kan både

læses i forbindelse med hinanden og hver for sig.

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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