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Konfirmeret, Bjarne Bjarne Nielsen Brovst Hent PDF Med bind nr. 3 i serien, ’Konfirmeret, Bjarne’, er vi nu
fremme ved 1962-1964, hvor Bjarne fortæller om sin konfirmation, som han – noget ydmygende – måtte

opleve sammen med dem, der var et år yngre end ham.

Om blå mandag, der foregik i Aalborg, hvor han fik en knytnæve i ansigtet af en ældre mand!

Og om ferierne hos moster Paula i Odense, hvor han i det lokale friluftsbad på nærmeste hold oplevede det,
der formentlig var et selvmord.

Og vi læser om endnu en tragedie: klassekammeraten Karstens voldsomme selvmord, der lige siden har været
et traume for forfatteren. Det er langt fra alt, der er positivt i disse spæde voksenår!

’Konfirmeret, Bjarne’ er indlæst som lydbog af Kjeld Høegh i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann
studio

Næste lydbog i serien: ’Du er jo skuespiller, Bjarne’
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