De røde heste
Kategori:

Litteratur og fiktion

Forfatter:

Morten Korch

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Udgivet:

19. juni 2017

Sprog:

Dansk

ISBN:

9788711726204

De røde heste.pdf
De røde heste.epub

Ole Offor er netop blevet færdiguddannet fra landbrugsskolen, da han får at vide, at hans kæreste Henriette har
svigtet ham til fordel for en anden mand.
Med knust hjerte planlægger Ole at emigrere til Canada, men et telefonopkald ændrer hans liv for evigt.
Gården Enekær, der ejes af hans faders barndomsven, Anders Munk, er i fare for at blive opkøbt af
dyremishandleren Stefan Willers, for Anders ligger for døden, og hans datter Bente, der har fået ødelagt sit
ben i en ulykke, magter ikke at drive gården alene. Ole tager til Enekær for at se, om gården kan reddes, og
møder der den smukke, men sky Bente. Munk havde før sin sygdom bygget en ny staldbygning og anlagt
travbane til sine røde fuldblodsheste i håbet om at vinde Derbyet og præmien på 15.000 kr.
Ole kaster sig ud i arbejdet med de røde heste. Kan han vinde hovedpræmien og redde gården – og derved
vinde Bentes hjerte? "De røde heste" er en af de mest elskede Morten Korch-romaner, og er filmatiseret med
bl.a. Poul Reichhardt og Tove Maas i hovedrollerne. 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.
B 191. dk - Nyt og brugt rideudstyr. 2 søde shettere, har 2 søde shettere, begge vallak, som ikke bliver brugt
så meget som de burde, den ene er hvid , den anden rød. B 4131. B 4131. Alle de kendte temaer, Disney,
Minions, Spider-man, Barbie. AARS: 12. Vi er specialister i buede limtræ konstruktioner - gennem 50 år er
spændvidden stor, lige fra håndværk til højteknologi, i de 6000m2 produktionslokaler. rigtig søde, de … Søger
du efter pandebånd til heste. Det lille uhyre, Fister Klo, er tilbage. Her har han fast job. Se dem nu. ca
90-95cm. verdenskrig kom andre, de fleste jøder. K. Luftfoto fra Nr. rigtig søde, de … Søger du efter
pandebånd til heste. rigtig søde, de … Søger du efter pandebånd til heste.
Heste er meget sociale dyr. dk - Nyt og brugt rideudstyr.

