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»En glimrende, oplysende og samtidig debatterende gennemgang af et af de helt store, danske forfatterskaber,
som forhåbentlig ikke kasseres, fordi dets forfatter på et sent tidspunkt i sit liv valgte ´forkert´... Nexø skal

ikke smides i den kommunistiske papirkurv, basta!«
- Mette Winge, Politiken.

»Bogen giver et væsentligt indblik i et stort dansk forfatterskab og forståelse for mennesket bag digtningen.
Er skrevet i et lettilgængeligt sprog for unge. Kombinationen af biografi og samtidshistorie er en styrke. Kan

anvendes fra 8. klasse. God til opgaveskrivning.«
- Bodil Pedersen, lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter

»I sin fortræffelige serie om Store danske forfattere som unge er Frank Egholm Andersen nået til bind 8... det
er hans fortjeneste, at han - i kraft af en grundig research - ikke tager alt, hvad Nexø ´husker´ for den fulde
sandhed. Han har blik for digterens selviscenesættelse og fortielser og holder dem op mod andre, ofte

divergerende kilder.«
- Knud Erik Pedersen, forfatter, Skolebiblioteket

»Bogen er en god introduktion til forfatterskabet... Frank Egholm Andersen er en god formidler... hans
vinkling er god.«

- Nexø-eksperten Henrik Yde i Bornholms Tidende. Målgruppe: Fra 14 år
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