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Liengård Lars Nielsen Hent PDF I årevis går bonden Store Claus omkring på Liengårds marker og enge og
drømmer, at det hele en dag vil blive hans. Da han møder Karen Maria, hvis far ejer en fabrik i København,
falder det hele på plads, og det unge par overtager gården sammen. Men deres datter Lille Claus bliver splittet
mellem faderens kærlighed til landet og naturen og sine mødrende rødder i storbyen, og forældrene frygter for

gårdens overlevelse, hvis ikke den stærke unge datter vil følge i deres fodspor.

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.

 

I årevis går bonden Store Claus omkring på Liengårds marker og
enge og drømmer, at det hele en dag vil blive hans. Da han møder
Karen Maria, hvis far ejer en fabrik i København, falder det hele på
plads, og det unge par overtager gården sammen. Men deres datter
Lille Claus bliver splittet mellem faderens kærlighed til landet og
naturen og sine mødrende rødder i storbyen, og forældrene frygter
for gårdens overlevelse, hvis ikke den stærke unge datter vil følge i

deres fodspor.

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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