
Søn af en helt
Hent bøger PDF

Aage J. Chr. Pedersen

Søn af en helt Aage J. Chr. Pedersen Hent PDF I tiden omkring 2. Verdenskrig samler en gruppe unge drenge
sig for at diskutere og, om nødvendigt, at forsvare danske frihedsværdier. Vi følger udviklingen i Europa med

den unge dreng Finn, der får en vigtig rolle i gruppen. Er du klar til at kæmpe for det, du tror på?
Forfatteren til de populære Lars Lynge-bøger har skrevet endnu en roman om heltemod.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Aage J. Chr. Pedersen (1894-1965) var født i København og uddannet maskinmester og værkfører. Han er
forfatter til en række klassiske ungdomsromaner herunder den populære bogserie om den unge

københavnerdreng Lars Lynge og hans heltemodige eventyr i 30 og 40’erne. Et gennemgående tema for
forfatterskabet er beskrivelsen af unge drenge, der er stærke og klar til at kæmpe for Danmark, og især Lars

Lynge serien var meget populær i samtiden og udkom delvist under Danmarks besættelse.
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