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Det lyner Lars Nielsen Hent PDF Lars Nielsens historiske roman "Det lyner" fører os tilbage til en dyster tid i
danmarkshistorien, der var præget af dyb social uretfærdighed. De magtfulde herremænd undertrykte

hovbønderne med hård hånd og nød godt af deres trængsel. Men en dag kommer en fremmed fjende, der
gjorde livet surt og farligt for undertrykkere såvel som de undertrykte. I år 1629 drager de tyske landsknægte
nemlig op igennem Jylland, og på deres vej plyndrer og hærger de det danske land. Kan danskerne forenes på

tværs af klasseskellet mod den fælles fjende?

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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