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Munkemarken Lars Nielsen Hent PDF På husmandsstedet Munkemarken bor brødrene Hans og Nils Peder. De

er som nat og dag; Hans er en arbejdsom bonde, som slider i det dag ud og dag ind – Nils Peder er en
dagdrømmer, en digtertype, en læsehest. Er der mon brug for dem begge i den fattige familie? Hans og Nils
Peder er blot et par af de mange underholdende og modsætningsfulde karakterer, Lars Nielsen præsenterer os
for på Munkemarken. Romanen er underholdende og humoristisk og giver et spændende indblik i bøndernes
liv omkring århundredeskiftet. 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.

 

På husmandsstedet Munkemarken bor brødrene Hans og Nils Peder.
De er som nat og dag; Hans er en arbejdsom bonde, som slider i det
dag ud og dag ind – Nils Peder er en dagdrømmer, en digtertype, en
læsehest. Er der mon brug for dem begge i den fattige familie? Hans

og Nils Peder er blot et par af de mange underholdende og
modsætningsfulde karakterer, Lars Nielsen præsenterer os for på

Munkemarken. Romanen er underholdende og humoristisk og giver
et spændende indblik i bøndernes liv omkring århundredeskiftet. 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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Munkemarken&s=dkbooks

