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Kræmmerens søn Lars Nielsen Hent PDF "Kræmmerens søn" er historien om en dreng, som bliver forladt af
sine forældre og sat i pleje på sognets bekostning. Men der er ikke megen pleje over det sted, drengen ender.
Onde mennesker piner og plager ham så grusomt, at han til sidst ikke ser anden udvej end at stikke af i ly af
natten. Ude på heden møder drengen en varme og næstekærlighed, som han aldrig har turdet tro på, og hans

liv tager nu en ganske uventet drejning.

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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