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Troldpigen Morten Korch Hent PDF Slægten Trolle har gennem tre generationer ejet den papirmølle, hvor det
berømte Troldpapir fremstilles. Da Ruth Trolles far testamenterer Troldemøllen og den hemmelige formel på

papirfremstillingen til hende alene, og derved forbigår hendes stedmor og dennes søn, den skurkagtige
Ludvig, kommer hun til at stå over for formidable fjender. Direktør Brink, sønnen af hendes fars gamle
kompagnon, frier til Ruth, men hun har forelsket sig over hals og hoved i den unge ingeniør Frank Falle.

Denne gengælder hendes kærlighed, men han bærer på en dyb hemmelighed, og da han endvidere indgår i et
fantastisk væddemål om Troldmøllens fremtid, er det op til Ruth at redde både sin mand og sin arv.

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.

 

Slægten Trolle har gennem tre generationer ejet den papirmølle, hvor
det berømte Troldpapir fremstilles. Da Ruth Trolles far testamenterer
Troldemøllen og den hemmelige formel på papirfremstillingen til
hende alene, og derved forbigår hendes stedmor og dennes søn, den
skurkagtige Ludvig, kommer hun til at stå over for formidable

fjender. Direktør Brink, sønnen af hendes fars gamle kompagnon,
frier til Ruth, men hun har forelsket sig over hals og hoved i den

unge ingeniør Frank Falle. Denne gengælder hendes kærlighed, men
han bærer på en dyb hemmelighed, og da han endvidere indgår i et
fantastisk væddemål om Troldmøllens fremtid, er det op til Ruth at

redde både sin mand og sin arv.

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.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Troldpigen&s=dkbooks

