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Lille menneskebarn Mogens Linck Hent PDF "Lille menneskebarn" er en tekst om det at være forælder. At
møde sit barn for allerførste gang og de tanker man gør sig – er en hundehvalp måske ikke sødere og sjovere
end den rynkede sovetryne? Og det er ikke mindst en bog om at grine af de tossede forældre, som forestiller

sig deres barns konfirmationstøj, før de er blevet døbt – og så selv konstruere nøjagtig samme
drømmescenarie, når man selv får sit første barn.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Mogens Linck (1912-1988) var en dansk journalist og forfatter, som skrev inden for mange forskellige genrer.
I løbet af sit forfatterskab nåede Linck blandt andet at skrive både skuespil, hørespil og romaner. Mogens
Linck fik sin litterære debut med sin psykologiske krimiroman "Pelshuen" i 1934. Linck siges at være en af
de første danske forfattere til at introducere den psykologiske krimi til det danske marked, og han modtog

igennem sit forfatterskab mange hædre, særligt i form af legater, for sit arbejde.
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