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under anden verdenskrig og har storbonden Mads Klausen i centrum. Omkring ham tegner der sig et farverigt
og folkeligt persongalleri af alt lige fra gårdens gamle tjenestefolk over perverse præster til den moderne tids
smarte advokater og forretningsmænd. Over dem alle hviler besættelsen og krigens skygger tungt - men også

med muligheder for hurtigt tjente penge.

John Nehms nye roman er en fortælling om en ikke så fjern, men næsten glemt tid fra det danske bondeland.
En bondelandets Matador - god underholdning fra første til sidste side.

Romanen er sidste bind i John Nehms store anmelderroste romanserie om livet på landet i første halvdel af
1900-tallet. De foregående er Dagen og vejen, En for alle og Som man sår.
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