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I stjerneskær Morten Korch Hent PDF Der er nu gået ti år siden handlingen i "Perler på snor". Jens Bro er
blevet en velanset købmand, og han har giftet sig med sin Anna Lise. Årene har gjort Jens både stejl og hård,
og mens han er blevet mere og mere rig, er kærligheden visnet. Anna Lise, der elsker sin mand lige så højt,
som hun gjorde i ungdomsårene, bærer Jens’ kulde, så godt hun kan, men selv hendes kærlighed har et

bristepunkt. Da kornpriserne pludselig begynder at falde drastisk, kommer Jens i økonomiske vanskeligheder,
og da han finder ud af, at Anna Lise efterstræbes af den unge regnskabsfører, Peter Ludvigsen, kommer også

denne rigdom i fare. Jens må nu kæmpe for det, der betyder allermest: Kærligheden til Anna Lise.

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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