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Det kan koste livet Lars Nielsen Hent PDF Anker gider ikke rigtig være fisker, eller landmand, eller forkarl

eller noget af det, man kan blive på hans egn. Men et eller andet skal han jo give sig til, ikke mindst fordi han
er forelsket i den unge pige Esther, hvis familie forventer en del af hendes kommende ægtemand. Lars

Nielsens bog "Det kan koste livet" fortæller, hvor galt det kan ende for dem, der mener, de er sig selv nok.
Ligesom alle Lars Nielsens romaner er alvoren krydret med godmodig humor, og et levende billede af livet
omkring århundredeskiftet træder frem for læserens øjne. 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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