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Solglimt i små ruder Lars Nielsen Hent PDF Lars Nielsens "Solglimt i små ruder" præsenterer os for Pe Ot, en
fordrukken krokarl, der aldrig har ladet nogen se, at han duer til noget. Men en dag sker der noget, der får Pe
Ot til at fortryde, at han har drukket de sidste mange år væk. Han beslutter sig for at forbedre sig. Spørgsmålet
er, om det er for sent? "Solglimt i små ruder" fører os tilbage til 1880‘ernes Vestjylland og helt frem til 1.
verdenskrig. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. 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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