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Liv og lune Morten Korch Hent PDF "Liv og lune" er en klassisk samling af Morten Korchs noveller, hvis
historier er fyldt med de morsomme, rørende og handlekraftige figurer, Korch blev så kendt for. Her tales det
klingende fynske 'modersmål', her fortælles om glæder og sorger, gamle dages overtro og nye tiders skikke,
om stille forventninger og ordløs kærlighed. De 21 noveller beretter om små dagligdags gnidninger mellem
gamle ægtefæller og om misforståelser mellem elskende; om pigelist og digterdrømme, og om det magiske
øjeblik, når to elskende siger ja til hinanden. Her er sarte følelser, stille sorger, dybe glæder; en samling af

ægte, hjertevarmende kærlighedshistorier.

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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