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Faldende blade Lars Nielsen Hent PDF Lars Nielsens roman "Faldende blade" fører læseren fra det nordligste
Jylland og helt ned til Danmarks ende. På vejen møder vi mennesker, der kæmper hver sin kamp – nogle blot
for at få enderne til at nå sammen, så der kan komme mad på bordet, andre bare for at give føde til deres egen
gerrighed. Begge dele medfører nederlag såvel som sejre, og hver gang er Lars Nielsen der med sine gode

menneskelige forståelse og sin lune til at beskrive dem i skønne vendinger.

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.

 

Lars Nielsens roman "Faldende blade" fører læseren fra det
nordligste Jylland og helt ned til Danmarks ende. På vejen møder vi
mennesker, der kæmper hver sin kamp – nogle blot for at få enderne
til at nå sammen, så der kan komme mad på bordet, andre bare for at
give føde til deres egen gerrighed. Begge dele medfører nederlag
såvel som sejre, og hver gang er Lars Nielsen der med sine gode
menneskelige forståelse og sin lune til at beskrive dem i skønne

vendinger.

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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