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Sorte perler Lars Nielsen Hent PDF Sorte perler kaldte man engang brunkullene. I "Sorte perler" møder vi det

hårde miljø omkring brunkulsarbejderne, der er bagtæppe for Lars Nielsens roman. Historien tager sin
begyndelse i starten af besættelsestiden. Krigens knaphed får parret Klaus og Alvilde til at begynde at grave
brunkul på deres egen jord, og inden længe viser det sig, at der er nok til, at de kan sælge det. Klaus og

Alvilde befinder sig pludselig i en helt anden situation end resten af landet, som går hårde tider i møde… 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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