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Mindernes magt Johanne Korch Hent PDF Da hans kone dør sidder godsejer Pil tilbage på Pilegården med
ansvaret for sine to unge drenge: Frans og Karsten Pil, hvis sind er lige så mørkt som hans bror Frans‘ er lyst.

Drengene vokser op til to stolte mænd, og udadtil ser alt ud til at være godt. Men bag facaden lurer
ondskaben. For Karsten har alle dage misundt sin lillebror og da han finder ud af, at Frans og den kønne,
forældreløse Inger har forelsket sig, sætter han alt ind på at fjerne sin rival. Hans plan lykkes og Frans

forvises fra Pilegården. Årene går. Inger, der efter nogen tid har givet op på sin barndomskærlighed, har giftet
sig med Karsten, men der er hverken kærlighed eller latter at finde på Pilegården længere. Men en dag står

Frans på dørtrinnet igen. Og han har aldrig glemt sin Inger…

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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