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Børn kan altid sove Jannick Storm Hent PDF Det bedste er at få de voksne til at tro, at man er artig: "Ja, mor,"
"Det skal jeg nok, mor" og så videre. Det er lige meget, om angsten skriger så højt indeni, at den næsten

overdøver ensomheden; det bedste er stadig at lade, som om man er den, de forventer.

12-årige Ralf har tilbragt sin barndom i et trist københavnsk kvarter i 1950‘erne. Det er for længst lykkedes
hans mor at udslette hans minder om hans far, som hun blev skilt fra, da Ralf var lille. Nu har hun i stedet et
glædesløst forhold til "onkel" Aksel, der arbejder som revisor i det firma, hvor hun er direktionssekretær.

Ralf lever sit liv i evig frygt for sin mor, de andre børn, sin gymnastiklærer og det kønsliv, som alle hans
tanker og drømme drejer sig om.

Den danske digter og forfatter Jannick Storm (1939-2015) debuterede i 1971 med digt- og novellesamlingen
"Miriam og andre". Siden er det blevet til en lang række digtsamlinger, romaner og novellesamlinger. Ved
siden af sit virke som forfatter har Jannick Storm ernæret sig som oversætter og redaktør for tidsskriftet

Limbo.
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