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Grødhovedernes Paradis Bjarne Nielsen Brovst Hent PDF Efter at Bjarne Nielsen Brovst i 14 bøger har
skrevet om sin barndom fra 1947-1958, tog han i 2014 hul på sine ungdoms- og voksenerindringer med ’Min

verden vælter’ om tiden fra 1959-1961.
Med 2. lydbog i serien, ’Grødhovedernes Paradis’, er vi nu fremme ved 1961-1962. Her fortæller Bjarne
Nielsen Brovst om optagelsesprøven på realskolen, der glippede, og om konfirmationen, som også måtte

opgives. Om arbejdet ved landbruget og på Skovsgård Fjerkræslagteri, om turene med sin mormor, hvor den
litterære interesse blev vakt – og om de gode stunder, der var, når der blev samlet dyrekranier, sommerfugle,

insekter og forsteninger, indtil en stor del af samlingen led en krank skæbne.
Der fortælles om vennerne og klassekammeraterne og om at gå i 8. klasse og om håbet om at kunne blive

optaget på Realskolen, trods faderens ikke-eksisterende forventninger.

’Grødhovedernes Paradis’ er det andet bind i en serie – ’Små erindringsforløb’. Og det er sandheden – vel at
mærke forfatterens sandhed – der fortælles!
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