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Decembers sne John Nehm Hent PDF Lone og Pia har mødt hinanden på hospitalet, hvor de delte værelse,
efter de begge havde forsøgt selvmord. Her blev de gode venner, og venskabet var noget af det, der hjalp dem

igennem den svære tid på hospitalet. Nu skal de udskrives, og ude i den virkelige verden sættes deres
venskab på prøve. Kan de sammen rive sig fri at fortidens smerte, eller må de videre hver for sig?

"Decembers sne" er en selvstændig fortsættelse af "Stormhjerte... Hjertestorm".

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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