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Spildtid John Nehm Hent PDF 17-årige Viggo går bare og venter på at fylde 18, så han kan få arbejde nede på
havnen. I mellemtiden bliver han vild med Birthe, men det når ikke rigtigt at blive til noget, og så er det, at
Viggo og hans venner begynder at gå på værtshus og drikke for meget. "Spildtid" foregår i 1950‘erne, men
følelsen af at vente på at blive voksen, så livet kan komme i gang, og de omveje, man kan komme til at tage,
er noget, man oplever i alle generationer. 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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