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Tuesønnerne Lars Nielsen Hent PDF 1300-tallets Europa er hærget af pesten, der ligger som en dødstrussel i
luften og udrydder hele landsbyer. "Tuesønnerne" følger en stor dreng i Midtjylland, der som den eneste på
sin hjemegn undslipper den sorte død. Han er sikker på, han er det sidste levende menneske tilbage i verden,
indtil han møder en pige, der ligesom ham har vandret rundt alene i dagevis. De to unge forsøger nu sammen
at skabe en tilværelse i håb om at møde flere overlevende. 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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