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Kilderne Zakarias Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: "Kilderne" er en fortælling om venskab og familie, om
sammenhold og kærlighed; og om at realisere sig selv. Historien er centreret omkring kvinden Tora, der

kæmper med sin egen tilværelse. Til trods for, at den ellers som sådan kan beskrives som fredsommelig, er der
ting, der går og nager hende – for eksempel den kærlighed, hun ikke lader til at kunne få udlevet, og hvad

med den drøm ... drømmen om fjerne egne.

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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