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Mågen: En nutidsfortælling Zakarias Nielsen Hent PDF Redaktør Ravn har ikke fået sine rynker ved at sidde
stille. Tværtimod har han altid arbejdet hårdt og levet et reelt, om end glædesløst, liv, der har resulteret i en
søn, Tomas, fra det første ægteskab og en datter, Helene, fra det andet ægteskab. Efter at have rejst en del

rundt på hver deres rejser, vender begge børn hjem. Tomas for at blive politibetjent. Helene for at hjælpe sin
mor i hjemmet. Det er ikke meget, familien ser til Tomas, men pludselig en dag modtager de et brev ... Tomas
vender hjem. Zakarias Nielsen (1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede som lærer til daglig. Han var

særligt kendt for sine mange fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske emner.
Zakarias Nielsen lod typisk sine værker foregå i konservative landsbymiljøer. Ud over sin lærergerning og sit
forfatterskab var han også en aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog udkom i 1871 under

titlen "Sange og Smaadigte".
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