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Der kommer en dag Lars Nielsen Hent PDF I "Der kommer en dag" sætter Lars Nielsen to sømænds liv op
over for hinanden og viser, hvordan tilfældigheder såvel som karakterstyrke kan afgøre et menneskes skæbne.
Maskinisten Mogens Dalby får arbejde på en olietanker i 2-3 år for at tjene nok penge til at bygge et hus ved

fjorden til sin lille familie, mens matrosen Henk drikker sig så fuld, at han ikke når at komme med den
planlagte afgang. Én af dem kommer til at tilbringe 15 år i et argentinsk fængsel for en forbrydelse, han ikke

har begået – spørgsmålet er bare hvem...

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 dem tidløse og relevante uanset hvilket miljø,

de læses i.
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