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Hedens børn Lars Nielsen Hent PDF 10-årige Dines bliver sendt til en stor gård midt på den jyske hede for at
hyrde får for en bonde. Det virker som et ensomt arbejde, men Dines opdager hurtigt alle de små vidunderlige

ting, der er forbundet med hyrdelivet på heden – en hede, der er uberørt af menneskehånd.

Når Lars Nielsen beskriver den jyske hede omkring århundredeskiftet, er det med stor autoritet og indlevelse.
Han voksede nemlig selv op som hyrdedreng på den uberørte hede.

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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