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De grønne skove Jane Aamund Hent PDF I pinsen 1859 finder skandalen sted. Den unge landmand Jens
Kristensen forlader Lolland og konen Kirsten for at rejse til Argentina. Han vil skabe sig en ny tilværelse,

hvor der er højt til himlen og langt til de danske skove. Men i hælene på Jens løber et spor af skandaler. Han
forelsker sig hovedkulds og intenst i tjenestepigen Marie, satser sine penge i spil og er nær bukket under på
åbent hav. Da Jens endelig får argentinsk jord under fødderne, er intet, som han havde forventet. Landet er
barskt, langt vildere end det Vilde Vesten. Hvordan kan han nogensinde skabe sig det liv, han drømmer om
her? Og hvad med kærlighedens kår … Vil en kvinde følge ham til verdens ende? De grønne skove er den
dramatiske fortælling om de glemte danske indvandrere, der levede og overlevede på trods. Med en stålsat
vilje og hænderne i den argentinske jord. En eventyrlig beretning, der får en til at tro på menneskehedens

muligheder, passionens kraft og fremtiden. De grønne skove er første bind i Jane Aamunds slægtskrønike om
de dansk-argentinske indvandrere. Til foråret 2009 følger andet bind.

 

I pinsen 1859 finder skandalen sted. Den unge landmand Jens
Kristensen forlader Lolland og konen Kirsten for at rejse til

Argentina. Han vil skabe sig en ny tilværelse, hvor der er højt til
himlen og langt til de danske skove. Men i hælene på Jens løber et

spor af skandaler. Han forelsker sig hovedkulds og intenst i
tjenestepigen Marie, satser sine penge i spil og er nær bukket under
på åbent hav. Da Jens endelig får argentinsk jord under fødderne, er
intet, som han havde forventet. Landet er barskt, langt vildere end
det Vilde Vesten. Hvordan kan han nogensinde skabe sig det liv, han
drømmer om her? Og hvad med kærlighedens kår … Vil en kvinde
følge ham til verdens ende? De grønne skove er den dramatiske
fortælling om de glemte danske indvandrere, der levede og
overlevede på trods. Med en stålsat vilje og hænderne i den

argentinske jord. En eventyrlig beretning, der får en til at tro på



menneskehedens muligheder, passionens kraft og fremtiden. De
grønne skove er første bind i Jane Aamunds slægtskrønike om de
dansk-argentinske indvandrere. Til foråret 2009 følger andet bind.
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