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En flygtning Lars Nielsen Hent PDF Lars Nielsen tager os med tilbage til en skelsættende periode i Danmarks
historie. Vi er i slutningen af det 18. århundrede, og stavnsbåndet er netop blevet løst. Det står bønderne frit,
om de vil købe deres gårde, men langt fra alle har råd, og det skaber splid og misundelse. Romanen følger et
ældre ægtepar, der strengt holder fast på traditionerne og nægter at følge med tiden, men hvis børn har et

friere syn på tingene og giver plads til kærligheden …

Den danske forfatter Lars Nielsen (1892-1963) debuterede i 1938 med bogen "Bo", og siden da er det blevet
til over 60 romaner. Langt de fleste af Lars Nielsens bøger foregår i landdistrikter og følger slægters gang,

men de har også ofte en udpræget psykologisk vinkel, der gør hans bøger tidsløse og relevante uanset hvilket
miljø, de læses i.
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