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Snoede stier Lars Nielsen Hent PDF I årene omkring den første verdenskrig forandres livet på landet på alle
måder. De unge mænd indkaldes til militærtjeneste, og den store verden byder på mange fristelser, de end
ikke kunne forestille sig, da de gik derhjemme og nød landets stille glæder. Også de unge piger lokkes af
storbyen og de muligheder, den åbner for dem. Men før eller siden hører de alle landets velkendte stemme
kalde dem hjem, hjem til hinanden, til kærligheden og til jorden. 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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