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Hønemor Johanne Korch Hent PDF Kontorchef Berg og hans familie bor en stor villalejlighed inde i byen.
Hans ældste datter Ruth er en smuk men forfængelig ung pige, hvis største fornøjelse er selskaber, pjank og
ballade. Ruth er egentlig ikke noget dårligt menneske, men hun er så forkælet, at der ikke er mange, der tror
på at der nogen sinde skal blive et alvorligt menneske ud af hende. Men en dag, netop som hun har involveret
sig i en kærlighedsaffære med en ældre tandlæge, sker der noget frygteligt. Familiens forhold ændrer sig brat
og det kommer til at kræve en indre styrke, Ruth ikke vidste hun havde, da livets alvor banker på døren.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Johanne Sofie Korch (f. 1882 – d. 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 efterfølgende romaner som "Den gamle gård" (1937), "Den rige enke"
(1938) og "Når isen brister" (1944) opnåede meget høje salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin

forfatterbror 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. Johanne Korch blev i

1949 kåret som danske boghandleres yndlingsforfatter.

 

Kontorchef Berg og hans familie bor en stor villalejlighed inde i
byen. Hans ældste datter Ruth er en smuk men forfængelig ung pige,
hvis største fornøjelse er selskaber, pjank og ballade. Ruth er egentlig
ikke noget dårligt menneske, men hun er så forkælet, at der ikke er

mange, der tror på at der nogen sinde skal blive et alvorligt
menneske ud af hende. Men en dag, netop som hun har involveret sig

i en kærlighedsaffære med en ældre tandlæge, sker der noget
frygteligt. Familiens forhold ændrer sig brat og det kommer til at
kræve en indre styrke, Ruth ikke vidste hun havde, da livets alvor

banker på døren.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Johanne Sofie Korch (f. 1882 – d. 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
efterfølgende romaner som "Den gamle gård" (1937), "Den rige
enke" (1938) og "Når isen brister" (1944) opnåede meget høje
salgstal. Hun er i dag mindre kendt end sin forfatterbror 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. Johanne Korch blev

i 1949 kåret som danske boghandleres yndlingsforfatter.
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