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Studenterbrød Jannick Storm Hent PDF Første gang Rolf begyndte på universitetet, droppede han ud efter
kun en uge, fordi han syntes, det hele var åndssvagt, og professoren var en nar. Nu forsøger han sig igen, men
hans generthed og usikkerhed, som også spændte ben for ham første gang, er ikke til at ryste af. Han er fast
besluttet på, at det skal gå bedre denne gang, men de samme indre og ydre forhindringer bliver ved med at

trænge sig på.

Jannick Storms roman "Studenterbrød" handler om en ung mands studieliv i København i 1960‘erne og den
ensomhed, som han har så svært med at bryde fri af.

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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