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Kærlighed Morten Korch Hent PDF Hun havde aldrig forekommet så smuk, som nu i skæret af den lyse nat.
Der var en forunderlig fortryllelse over hendes fine, blege ansigt, han følte en næsten uimodståelig lyst til at

tage hendes hånd; men betvang den. "Du må ikke," sagde han til sig selv. "Hvad kan du byde denne
henrivende unge pige? Det er helt umuligt, at hun virkelig for alvor holder af dig. "Men i hans hjerte var der

noget, der blev ved med at synge om lykken, og den lyse nat, åen og engene sang med."

"Kærlighed" er en samling af Morten Korchs bedste kærlighedshistorier. Der er f.eks. historien om det unge
par, der finder det smukkeste spejlbillede i det gamle sølvbryllupspar og deraf lærer lidt mere om livet, og
historien om kvinden der langsomt får åbnet et såret hjerte igen. De 12 noveller fortæller om både ung og
gammel kærlighed, om forlovelser og brud, om den vildeste lykke og om den mest smertefulde afsked; kort

sagt historier fra hjertets dyb.

 

Hun havde aldrig forekommet så smuk, som nu i skæret af den lyse
nat. Der var en forunderlig fortryllelse over hendes fine, blege ansigt,
han følte en næsten uimodståelig lyst til at tage hendes hånd; men
betvang den. "Du må ikke," sagde han til sig selv. "Hvad kan du
byde denne henrivende unge pige? Det er helt umuligt, at hun

virkelig for alvor holder af dig. "Men i hans hjerte var der noget, der
blev ved med at synge om lykken, og den lyse nat, åen og engene

sang med."

"Kærlighed" er en samling af Morten Korchs bedste
kærlighedshistorier. Der er f.eks. historien om det unge par, der
finder det smukkeste spejlbillede i det gamle sølvbryllupspar og

deraf lærer lidt mere om livet, og historien om kvinden der langsomt
får åbnet et såret hjerte igen. De 12 noveller fortæller om både ung
og gammel kærlighed, om forlovelser og brud, om den vildeste lykke
og om den mest smertefulde afsked; kort sagt historier fra hjertets

dyb.
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