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Lars Lynges store opdagelse Aage J. Chr. Pedersen Hent PDF Lars Lynges eventyr fortsætter! Den unge Lars
Lynge har fået arbejde på et værksted. Her har han undgået at få et grimt øgenavn ligesom de andre lærlinge,

og han går i stedet under sit efternavn. Lars er i det store og hele glad for det hårde, fysiske arbejde på
værkstedet, men han tvinges også til at tage mange svære valg.

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 1930'erne og 1940’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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