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Klostergården Lars Nielsen Hent PDF Tim og Sten vokser op i sammen sogn, men deres startsted i livet er
lige så forskelligt som deres personligheder. Tim er fra beskedne kår, født og opvokset på et husmandssted,
hvorimod Sten kommer fra den store gård "Klostergården", hvor der ikke mangler noget jordisk gods. Dog er
det, som om Tim har fået noget med hjemmefra, som Sten mangler – noget udefinerbart, en indre styrke, et

moralsk kompas, og det er det, der kommer til at definere de to unge mænds liv.

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.

 

Tim og Sten vokser op i sammen sogn, men deres startsted i livet er
lige så forskelligt som deres personligheder. Tim er fra beskedne kår,
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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
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