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Stormhjerte... Hjertestorm John Nehm Hent PDF Pia og Lone er begge indlagt på hospitalet efter fejlslagne
selvmordsforsøg. Det er vidt forskellige problemer, der har drevet dem hver især helt ud over kanten, men nu

deler de værelse og har masser af tid til at snakke om problemerne. Ingen af dem har særlig tiltro til, at
systemet kan hjælpe dem, men måske kan deres venskab skabe grobund for noget bedre i deres liv – noget,
der er værd at leve for … "Stormhjerte... Hjertestorm" efterfølges af romanen "Decembers sne". Bøgerne kan
både læses i forlængelse af hinanden eller 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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