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Skæbnens spil Johanne Korch Hent PDF Da den unge Knud Høg Vederfelt fører sin brud til godset Egely,
synes livet endeligt at smile til ham. Merete Sparre er smuk og fornøjelig, men kærligheden visner brat, da
det går op for ham, at hun er både egoistisk og doven. Og tingene bliver endnu værre, da hans indbildske
fætter indfinder sig på godset, for Merete kaster straks sin kærlighed på den smukke løjtnant Vederfelt.

Knuds bedstefar, godsejeren på Egely, er en krakilsk, gammel mand, der ikke har megen kærlighed tilovers
for sine medmennesker og også han har været årsag til megen sorg. Både Knuds mor og hendes søster Else
giftede sig under deres stand og mens Knuds mor søgte sin faders tilgivelse inden hendes død, har Else

nægtet at opgive sin kærlighed for sin fars billigelse. Sygdom og hendes ægtefælles død tvinger hende dog til
at opsøge sin barndomsby for sin datters skyld. Og da Knud møder sin smukke kusine Ruth, styrter de fire

unge mennesker mod den uundgåelige konfrontation …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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". Hun er i dag mindre kendt end sin bror Morten Korch, men med sine
realistiske kvindeskildringer og mere raffinerede psykologiske overvejelser overgik hun ham ofte som

forfatter og i midten af 1940erne også i salgstal.

 

Da den unge Knud Høg Vederfelt fører sin brud til godset Egely,
synes livet endeligt at smile til ham. Merete Sparre er smuk og

fornøjelig, men kærligheden visner brat, da det går op for ham, at
hun er både egoistisk og doven. Og tingene bliver endnu værre, da
hans indbildske fætter indfinder sig på godset, for Merete kaster

straks sin kærlighed på den smukke løjtnant Vederfelt.

Knuds bedstefar, godsejeren på Egely, er en krakilsk, gammel mand,
der ikke har megen kærlighed tilovers for sine medmennesker og

også han har været årsag til megen sorg. Både Knuds mor og hendes
søster Else giftede sig under deres stand og mens Knuds mor søgte
sin faders tilgivelse inden hendes død, har Else nægtet at opgive sin
kærlighed for sin fars billigelse. Sygdom og hendes ægtefælles død
tvinger hende dog til at opsøge sin barndomsby for sin datters skyld.
Og da Knud møder sin smukke kusine Ruth, styrter de fire unge

mennesker mod den uundgåelige konfrontation …

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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". Hun er i dag mindre

kendt end sin bror Morten Korch, men med sine realistiske



kvindeskildringer og mere raffinerede psykologiske overvejelser
overgik hun ham ofte som forfatter og i midten af 1940erne også i

salgstal.
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