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Knuste bølger Lars Nielsen Hent PDF Den unge uldkræmmer Palle og hans elskede Bodil glæder sig til, at
Palle har skrabet nok penge sammen til, at de kan gifte sig og købe en gård sammen. Palle rejser rundt for at
sælge sin uld, men på en af disse ture kommer han i selskab med nogle slemme fyre, der drikker ham fra sans
og samling og udplyndrer ham. Palle tør slet ikke se sin forlovede i øjnene længere, og i stedet driver han

rundt i Danmark for at skjule sin skam uden at turde håbe på en dag at se sin Bodil igen.

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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