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Men størst af alt John Nehm Hent PDF I denne lille bog fastslår John Nehm, at størst af alt er kærligheden.

Han fortæller om sin elskede kone, Ritas, lange sygdomsforløb, fra hun blev ramt af en aggressiv
kræftsygdom, til hun døde 14 måneder senere. For at mindske hendes smerter gav hendes mand sig til at
fortælle hende historier fra deres liv sammen, og denne bog blev resultatet. Han har nedfældet de mange
minder, som holdt Ritas og hans eget humør oppe i de sidste måneder, side om side med en beskrivelse af

selve sygdomsforløbet. Bogen er en medrivende og hudløst ærlig status over et ægteskab og et menneskes liv
og død. 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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