
Vi trænger til regn
Hent bøger PDF

Niels Anesen
Vi trænger til regn Niels Anesen Hent PDF "Vi trænger til regn" indledes, da klokkerne ringede freden ind
den 5. maj 1945 – afslutningen på anden verdenskrig. Men det var langt fra afslutningen på bøndernes
kritiske situation. Roman skildrer på realistisk og nærværende vis bøndernes kamp med den økonomiske

landbrugskrise, der førte til politiske forvirringer og forskydninger. Niels Anesen (1896 – 1967) var en dansk
forfatter og digter. Han debuterede i 1929 med digtsamlingen "Poemets magt". Samme år drog han på en
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