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Brændingen slår Lars Nielsen Hent PDF Da Hannas forlovede møder døddrukken op på hendes forældres
gård og giver sig til at overfuse hele familien, må forældrene vise ham bort. Hanna sidder tilbage med et
knust hjerte – knust af hendes forlovede, af forældrene eller af hende selv? For ville hun ikke have sagt
forældrene imod og kæmpet for at beholde ham, hvis han havde været rig? Nu følger nogle hårde år for

Hanna, hvis ulykkelige forelskelse forhindrer hende i at give sit hjerte til en anden …

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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