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I krig og kærlighed John Nehm Hent PDF I krig og kærlighed er fjerde og sidste bind i John Nehms store
romanserie fra landet, der også omfatter Dagen og vejen, En for alle og Som man sår. Bogen kan dog læses

uafhængigt af de øvrige bind. Fortællingen foregår i tiden op til og under anden verdenskrig og har
storbonden Mads Klausen i centrum. En magtfuld skikkelse, som, ligegyldigt hvad der sker ham, altid

kommer tilbage på banen igen. Omkring ham tegner der sig et farverigt og folkeligt persongalleri af alt lige
fra gårdens gamle tjenestefolk, perverse præster til den moderne tids smarte advokater og forretningsmænd.
Og over dem alle hviler besættelsen og krigens skygger tungt – men også med muligheder for hurtigt tjente
penge og friske forretningsideer. John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden skrevet
en lang række romaner, noveller, digte, børne- og ungdomsbøger, samt skuespil. 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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