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Vejen til Rom Henning Ipsen Hent PDF Forlaget skriver: "Mit navn er Lars Fårhus, for i det hus er jeg født.
Ingen ville ved min vugge havde spået at jeg skulle komme til at se så meget af verden og dens mennesker.
Bortset fra at jeg ikke havde nogen vugge. Da min mor havde født mig blev jeg lagt i en kasse hvori der før

havde været smågrise."

Henning Ipsens historiske roman "Vejen til Rom" handler om en bondedreng, der opnår en ganske uventet
skæbne. Det viser sig nemlig, at han er kong Knuds uægte søn, og det fører ham langt bort fra den bondegård,

han er født på, og det lykkes ham at opnå ting, han end ikke turde drømme om.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."
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