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To knudrede ege Lars Nielsen Hent PDF Efter Thoras mors død har hun påtaget sig opdragelsen af sine ni
mindre søskende, og gennem hele sin ungdom har hun således måttet ofre sig selv for familiens skyld.

Hendes liv ændres for bestandigt, da to fjerne slægtninge beder hende om hjælp til at forhindre, at deres gård
går i forfald. To gamle tvillingebrødre – to knudrede ege – sidder alene tilbage på Enggård, som de ser

forfalde omkring sig uden at have overskud og rørlighed til at genoplive den gamle gård. For Thora bliver det
hendes livs eventyr, da hun forlader sine søskende og tager til Enggård, hvor hun kan starte på en frisk.

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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