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Bro Tomas Lagermand Lundme Hent PDF Det er ikke altid nemt at være en del af en familie, og der kan ske
hvad som helst mellem familiemedlemmer. I denne novelle forholder den danske forfatter Thomas Lagermand

Lundme sig til familien og skildrer på bedste vis scener fra et komplekst familieliv.

"Bro" er en novelle fra novellesamlingen "Mellem os", hvor de danske forfattere Sebastian Bune, Sarah
Engell, Stine Haynes, Thomas Korsgaard, Thomas Lagermand Lundme, Laura Ringo, Glenn Ringtved, Jesper

Wung-Sung, Kim Fupz Aakeson og Kristina Aamand alle har beskæftiget sig litterært med familien og
familielivet.

Tomas Lagermand Lundme, født 1973 på Amager er uddannet på Forfatterskolen og Det Kongelige Danske
Akademi. Tomas Lagermand Lundme skriver dramatik, lyrik, børnebøger og romaner for voksne og unge og
arbejder derudover med maleri, tegning, grafik, film og keramik. Siden sin debut med romanen "Forhud" i
1998 har han udgivet en lang række bøger til både voksne og børn, bl.a. "Amager halshug" og "Alt er mit".
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