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Gryende vår Lars Nielsen Hent PDF Niels er en godmodig og føjelig bondesøn, som i modsætning til sin
storebror Søren kommer godt ud af det med alle. Forældrene ville nok også ønske, at det var Niels, der skulle
arve, for da de kun er 50 år, beslutter Søren, at de skal flytte fra gården, så han kan bo der sammen med sin
kone. I mellemtiden har Niels været ude at tjene og vender nu hjem til landsbyen med sin kone. Da han ser

den redelighed, Søren har skabt, beslutter han at tage kampen op mod storebroren.

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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