
Spirende vår
Hent bøger PDF

Johanne Korch

Spirende vår Johanne Korch Hent PDF Forlaget skriver: Da den fattige bondekone Marie dør, efterlader hun
sig to små døtre, Eva og Grete. Den gammelkloge Eva sværger at passe på sin mors lille yndling, men

søstrene bliver brutalt revet fra hinanden, da fabrikant Holst og hans selvoptagede kone drager afsted med
den yndige Grete. Mange år senere får Eva job som sygeplejerske på et hospital i nærheden af den villa, hvor

Grete er vokset op. Grete, der nu er 17 år, er en bleg skabning, der står i skyggen af sin smukke, men
herskesyge adoptivmor og Eva harmes, da hun opdager, at der ikke er et strejf af kærlighed i familien Holsts
hjem. Værre bliver det, da hospitalets nye overlæge, Hans Rolf, besøger villaen. Fru Holst forsøger straks at
besnære den unge mand, men Eva er fast besluttet på, at han er skabt for Grete. Hun har dog ikke gjort

regning for sit eget hjerte og snart er de fire uløseligt forbundet i et dramatisk opgør …

Johanne Sofie Korch (1882-1950). Dansk forfatter. Debuterede i 1927 med en novelle i Ugens Nyheder, og
begyndte efterfølgende at skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige gennembrud i 1936 med

romanen "Efter vinter kommer vår", og hendes romaner opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end
sin bror, Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og raffinerede psykologiske overvejelser

og overgik hun ham ofte som forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske
boghandleres yndlingsforfatter.

 

Forlaget skriver: Da den fattige bondekone Marie dør, efterlader hun
sig to små døtre, Eva og Grete. Den gammelkloge Eva sværger at
passe på sin mors lille yndling, men søstrene bliver brutalt revet fra
hinanden, da fabrikant Holst og hans selvoptagede kone drager afsted

med den yndige Grete. Mange år senere får Eva job som
sygeplejerske på et hospital i nærheden af den villa, hvor Grete er
vokset op. Grete, der nu er 17 år, er en bleg skabning, der står i

skyggen af sin smukke, men herskesyge adoptivmor og Eva harmes,
da hun opdager, at der ikke er et strejf af kærlighed i familien Holsts
hjem. Værre bliver det, da hospitalets nye overlæge, Hans Rolf,

besøger villaen. Fru Holst forsøger straks at besnære den unge mand,
men Eva er fast besluttet på, at han er skabt for Grete. Hun har dog
ikke gjort regning for sit eget hjerte og snart er de fire uløseligt

forbundet i et dramatisk opgør …

Johanne Sofie Korch (1882-1950). Dansk forfatter. Debuterede i
1927 med en novelle i Ugens Nyheder, og begyndte efterfølgende at
skrive bøger for unge kvinder. Hun fik sit folkelige gennembrud i
1936 med romanen "Efter vinter kommer vår", og hendes romaner
opnåede høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin bror,
Morten Korch, men med sine realistiske kvindeskildringer og

raffinerede psykologiske overvejelser og overgik hun ham ofte som
forfatter og i salgstal. Johanne Korch blev i 1949 kåret som danske

boghandleres yndlingsforfatter.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Spirende vår&s=dkbooks

