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Kærlille Morten Korch Hent PDF Der er nu gået 30 år siden de dramatiske hændelser på Stillebæksgården.
Knud og Bodil giftede sig og flyttede ind på gården, og familien Væver modtog det, der svarede til hans arv i
rede penge. Med pengene byggede Ole Væver en stor fabrik inde i København og ansatte derefter Knud som
direktør. Det er gået godt for begge familier, og lykken vil, at Oles ældste søn, Henry, og Knuds yngste datter,
Kærlille, er blevet forelskede i hinanden. Men Knuds søn, Ejler, er ondsindet og listig, og på det seneste er
det lykkedes ham at sætte de to mænd op imod hinanden. Så sker tragedien. Knud findes død, og rygterne
lyder, at det er Oles skyld. Striden mellem de to familier blusser voldsomt op igen, og Kærlille bryder sin

forlovelse med Henry. Kan de to unge finde vejen til hinanden igen og redde Stillebækken fra den kommende
slægtskrig?

"Kærlille" er fortsættelsen til historien om striden mellem to grene af den samme familie. Læs også det første
bog i serien "Ved Stillebækken".

Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med
novellesamlingen "Humoresker – Fyensk Humør", der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på

klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har
været elsket af generationer af læsere. Med romaner som "Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde
heste" blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som

Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.

 

Der er nu gået 30 år siden de dramatiske hændelser på
Stillebæksgården. Knud og Bodil giftede sig og flyttede ind på
gården, og familien Væver modtog det, der svarede til hans arv i
rede penge. Med pengene byggede Ole Væver en stor fabrik inde i
København og ansatte derefter Knud som direktør. Det er gået godt
for begge familier, og lykken vil, at Oles ældste søn, Henry, og

Knuds yngste datter, Kærlille, er blevet forelskede i hinanden. Men
Knuds søn, Ejler, er ondsindet og listig, og på det seneste er det
lykkedes ham at sætte de to mænd op imod hinanden. Så sker

tragedien. Knud findes død, og rygterne lyder, at det er Oles skyld.
Striden mellem de to familier blusser voldsomt op igen, og Kærlille
bryder sin forlovelse med Henry. Kan de to unge finde vejen til

hinanden igen og redde Stillebækken fra den kommende slægtskrig?

"Kærlille" er fortsættelsen til historien om striden mellem to grene af
den samme familie. Læs også det første bog i serien "Ved

Stillebækken".

Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære
forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen

"Humoresker – Fyensk Humør", der indeholdt en række skitser og
fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et
forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har

været elsket af generationer af læsere. Med romaner som



"Flintesønnerne", "Der brænder en ild" og "De røde heste" blev
Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære
romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maës, Ebbe
Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.
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